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المزاج ليس للرجال
فقط %27 ..من

المتعاطين إناث!

ً
 12صفحة  490قرشا

ً
ً
أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

مصايف المصريين« ..على قد فلوسك ..دلع نفسك»
تعدد الزوجات« :أشوفه فى المقبرة..

قصة هدف أشعل
حر ًبا بين دولتين

وال أشوفه فى حضن مرة»

حمالت مفاجئة وإحاالت للنيابة ..الدولة تكشر عن أنيابها للموظفين المدمنين
حكايات

«أرزقية» كأس

األمم اإلفريقية
قانون «النفقة» الجديد:
الدفع وإال!
أزمات ال تنتهى
بسبب الصور
المثيرة للفنانات

مدرس فلسفة ..يعامل استاد رياضى ..مطلب صعيدى!
معاملة الوزراء ..ويحظى مقترح :تخصيص  20مليار جنيه
بشهرة نجوم الفن! من مخالفات البناء «التعليم»

القضاء األردنى
يطوى صفحة
«اإلخوان»

«رفع أسعار الصحف» ..حل مؤقت لألزمة ..أم يفاقم معاناتها؟

«من فات قديمه تاه» ..لغتنا الجميلة حفظت «المالهى» و«الدواهى»
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«المصريين فى الخارج» بعيون القيادة المصرية ..و 700ألف مشكلة تم حلها
اهـــتـــم الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح
السيسى ،بشئون المصريين فى
الــخــارج ،وذلــك منذ توليه مقاليد
الحكم عام  ،2014فى محاولة منه
للحفاظ على أوضاعهم ومصالحهم
فى الخارج.
وفــــى ق ــط ــاع ال ــه ــج ــرة وشــئــون
المصريين بــالــخــارج ،على الرغم
من أن  %10من إجمالى المصريين
مقيمين بــالــخــارج ،فقد ظــل قطاع
الهجرة وشئون المصريين بالخارج
عاما الماضية،
على مدار العشرين ً
تحت مظلة وزارة الــقــوى العاملة
والهجرة ،ما أدى إلــى القصور فى
وجود رؤية حقيقية لربطهم بقضايا
الوطن واالهتمام بهمومهم.
ومـ ـ ــع إنــــشــــاء وزارة خــاصــة
بالمصريين بالخارج ،تغير الوضع
تماما ،إضافة إلى إصــدار القانون
ً
الجديد للهجرة ورعاية المصريين
بـ ــالـ ــخـ ــارج ،والــــبــــدء فـ ــى إع ـ ــداد
أول قــاعــدة بــيــانــات متكاملة عن
المصريين بالخارج ،لتقديم كافة
سبل الرعاية للمصريين بالخارج
واالهــتــمــام بمصالحهم ومــصــالــح
أبنائهم.
ويــشــمــل الــقــانــون ،إنــشــاء مظلة
تأمينية شاملة للمصريين بالخارج
وإنـ ــشـ ــاء صـــنـــدوق دعــــم ورع ــاي ــة
المصريين بالخارج ،وتنظيم عمل
شــركــات ومــكــاتــب تيسير الهجرة،
كــمــا مـــن الــمــســتــهــدف اســتــمــرار
تنظيم مؤتمرات متخصصة للعلماء

المصريين بالخارج "مصر تستطيع"
لربطهم بقضايا الوطن واالستفادة
من خبراتهم.
وأنشأت الحكومة خــال الفترة
مــن  2014حــتــى  ،2018منظومة
"الــشُ ــبــاك الــواحــد" بالهيئة العامة
لــاســتــثــمــار ومــصــلــحــة األحـــــوال
المدنية وجوازات السفر والتجنيد،
ومجمع خدمات المصريين بالخارج
بهيئة المجتمعات العمرانية ،وتم
إطـ ــاق م ــب ــادرة "إح ــي ــاء الــجــذور"
برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح
السيسى ورئيسى اليونان وقبرص.
كــمــا تــ ّم إطـــاق مــبــادرة "اتكلم
مــصــرى" لتعليم أبــنــاء المصريين
بــالــخــارج الــتــحــدث باللغة العربية
للحفاظ على هويتهم ،وفى الوقت
نفسه تــم إطـــاق منظومة خدمة
الــمــواطــنــيــن والــبــوابــة اإللكترونية
والــخــط الــســاخــن لــحــل مشكالت
المصريين بالخارج ،وبالفعل تم حل
ما يزيد على  7آالف شكوى.
وج ــرى حــل مــشــكــات وشــكــاوى
لعدد  700ألــف مصرى بالخارج،
واســتــفــاد  2800ش ــاب مــن بــرامــج
الــتــوعــيــة بــمــخــاطــر الــهــجــرة غير
الــشــرعــيــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى عــقــد 4
مؤتمرات ضمن سلسلة مؤتمرات "
مصر تستطيع".
وصــرحــت السفيرة نبيلة مكرم
وزيــــــرة الـ ــدولـ ــة لــلــهــجــرة وشــئــون
المصريين بالخارج فى كلمتها خالل
الجلسة االفتتاحية لمؤتمر الخبراء

والــعــلــمــاء الــســودانــيــيــن بــالــخــارج،
الــذى عقد بالخرطوم تحت شعار
"نقل المعرفة" ،بــأن الرئيس عبد
ـامــا
الــفــتــاح الــســيــســى يــولــى اهــتــمـ ً
كــبــيـ ًـرا بــالــمــصــريــيــن فــى الــخــارج،
ويؤمن إيما ًنا بالغا ً بالعلماء والعقول
المصرية الــمــهــاجــرة ،ولــذلــك كان
قراره بعودة وزارة الهجرة للحكومة
الــمــصــريــة مــنــذ ع ــام ونــصــف ،بعد
عاما ،واص ًفا القرار
غيابها لنحو ً 17
بالحكيم الصائب والذكى.
وقالت نبيلة مكرم "إن خير دليل
على اهتمام وإيمان القيادة السياسية
فــى مصر بأبنائنا فــى الــخــارج أن
الدستور المصرى أقر تمثيلهم فى
البرلمان ،وألول مرة"  ،مشددة على

أن ذلك يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح
السيسى ،يعمل لمصلحة المواطن
الــمــصــرى فــى الــداخــل والــخــارج ،
ويرسى مبدأ المواطنة الذى ال يفرق
بين مواطن وآخر.
وأضــافــت ،أن االهتمام بالعقول
الــمــهــاجــرة مــن الــعــلــمــاء والــخــبــراء
والمتخصصين يمثل مهمة إنسانية
كبيرة تربط هذا المواطن المغترب
بوطنه األم ،ليعود إليه ويفيده بما
يحمله من حب ويدين به من والء
لبالده  ،مؤكدة أن بناء الثقة بين
الــدولــة والــمــهــاجــريــن مــن أبنائها،
أمر غاية فى األهمية والقيمة ،بما
يجعلهم موقنين بأن بالدهم تأخذ
هذا األمر بجدية كاملة.

واهتم الرئيس السيسى ،بشكل
بالغ األهمية بالمصريين فى الخارج
فى المناسبات وكان آخرها إرساله
برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر
رمضان المبارك.
وقال الرئيس السيسى فى برقية
تــهــنــئــة بــهــذه الــمــنــاســبــة ســفــارات
وقــنــصــلــيــات مــصــر بــالــخــارج إلــى
أبناء الجاليات المصرية" :األخوة
واألخـــوات أبــنــاء مصر المسلمين
بالخارج يطيب لى أن أبعث إليكم
بأصدق التهانى القلبية بمناسبة
حلول شهر رمضان المبارك".
وتابع" :إن شهر رمضان المعظم
هــو شهر الــصــيــام والــقــيــام وق ــراءة
القرآن ،فهو فرصة عظيمة لتوحيد

صــفــوف األم ــة اإلســامــيــة وتعزيز
التعاون والتضامن بيننا مــن أجل
رفعة شأن أمتنا بين األمم".
واختتم برقيته ً
قائل" :أتمنى لكم
التوفيق والنجاح ،وأدعو الله تعالى
أن ُيعيد عليكم هذا الشهر المبارك
بالخير والـ ُـيــمــن والــبــركــات ،وعلى
مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقى
واالزدهـ ــار .وكــل عــام وأنــتــم بخير،
رمضان كريم".
وأكد الرئيس السيسى ،اهتمامه
بــأبــنــاء الــجــالــيــات الــمــصــريــة فى
الــخــارج فى أغلب لقاءاته الدولية
والمحلية ،وكان أبرزها فى اجتماعه
بالدكتور مصطفى مدبولى وعدد من
الوزراء ،والذى أكد من خالله رعاية
المصريين بالخارج والتواصل معهم،
موجها بالعمل على حل مشكالتهم
ً
واالستفادة من خبراتهم فى الجهود
التنموية للدولة.
وتوجه فى هذا التوقيت الكاتب
الــمــصــرى المقيم بالنمسا بهجت
العبيدى مؤسس االتــحــاد العالمى
لــلــمــواطــن الــمــصــرى فــى الــخــارج،
بالشكر للرئيس السيسى وذلــك
لتوجيهاته بالعمل على حل مشكالت
المواطنين المصريين المغتربين
وربطهم بوطنهم األم واالســتــفــادة
من خبراتهم فى الجهود التنموية
للدولة.

محمد الخرو

صور الفنانات الجريئة على «إنستجرام» تشعل موجة غضب ..وناقدة« :يبحثن عن اإلثارة»

أثـ ــارت الــعــديــد مــن الــفــنــانــات الــجــدل
على مواقع التواصل االجتماعي ،بسبب
صــورهــن الجريئة الــاتــي ينشرنها على
موقع "إنستجرام" ،بسبب جرأتهن الزائدة،
ما يجعلهن يواجهن تعليقات وانتقادات
واسعة ،تواجهها بعضهن التعليقات بالرد
عليها ،بأن "هذه حياتهن الخاصة" ،بينما
تتجاهل أخريات ،ويمنعن خاصية التعليق،
والبعض اآلخر يحذف الصور بعد دقائق
من نشرها.
لجأت الفنانة أروي جــودة ،إلى حذف
صورة لها لتجنب االنتقادات ،بعد 3دقائق
فقط مــن نشرها ،لظهورها فيها بظهرٍ
مكشوف ،مرتدية قالدة ذهبية ،على شكل
قلب ،ويبدو أنها أعادت النظر في نشرها،
خاصة بعد التفاعل الكبير الذي نالته على
الرغم من سرعة حذفها.
لكن إحــدى الصفحات الخاصة بنشر
صور الفنانين تمكنت من التقاط الصورة
وإعادة نشرها.
لم تنج الفنانة ،هيدي كــرم ،من النقد
بسبب صــورهــا الجريئة ،بعدما شاركت
جمهورها بصورة جديدة لها على الشاطئ،
وهــي تــرتــدي "كــاش مــايــوه" مــن الدانتيل
الشفاف.
وتعرضت هيدي النتقادات من جمهورها
بسبب الصورة ،ووصف البعض مالبسها
بأنها أقرب لمالبس النوم ،وطالبها آخرون
بعدم نشر هذه الصور واالحتفاظ بها أو

نشرها في حسابات شخصية ال يتابعها
الجمهور.
وشاركت هيدي نفس الصورة ،وعلقت
عليها باللغة اإلنجليزية" :بغض النظر عن
مــدى صعوبة العمل على نفسي ألصبح
دائما في مرحلة ما
ً
شخصا أفضل ،أجد ً
أنني ال يزال أمامي رحلة طويلة ..الحياة
ليست سهلة ولكن هذه هي الطريقة التي
اخترت أن ألعب بها لعبة الحياة".
وأضــافــت" :عــيــش الحياة إلــى أقصى
حد تقبل كل ما األلم في األوقات الجيدة،
األوقــات الصعبة ،النجاحات واإلخفاقات
وأنــا ممتنة لجميع الــدروس التي تعلمتها
وعلى استعداد لالستمتاع أكثر من هذه
الرحلة المجنونة".
بينما فاجأت الراقصة ،دنيا ،متابعيها
عبر صفحتها على "إنستجرام" ،بصورة
مفتوحا
قميصا
جديدة لها ارتــدت فيها
ً
ً
في منطقة الصدر ،أثــارت االنقسام بين
متابعيها ،فبينما أثــنــى عليها البعض،
واجــهــت فــي الــمــقــابــل انــتــقــادات بسبب
ظهورها الجريء.
الــفــنــانــة الــشــابــة ،مــنــة ج ــال صنفت
كواحدة من أجرأ الفنانات العربيات على
"إنستجرام" ،إذ اعتادت مشاركة متابعيها
بصورها من سهرات خاصة أو إجازتها
الصيفية ،كما تنشر صورها بـ"المايوه"
وال تخاف من االنتقادات وتنشر أكثر من
صورة تستعرض فيها إطالالتها الجريئة.

بينما جــاءت الفنانة منة فضالي ،في
المرتبة الرابعة ،ضمن أجــرأ  10فنانات
عربيات على "اإلنستجرام" ،حيث تنشر هي
األخرى صورها بالمايوه ،وبمالبس قصيرة
وهو ما يتسبب في موجة انتقادات لها.
في حين كانت المرتبة الخامسة من
نصيب نسرين أمين التي ظهرت في جلسة
تصوير بــالــمــايــوه ،ولــم تهتم بالتعليقات
السلبية عليها.
وجاءت في المرتبة التاسعة رانيا يوسف

التي تنشر صورها من سهرات وهي ترتدي
"هوت شورت" أو فيديوهات وهي ترقص.
بينما فــي الــمــرتــبــة الــعــاشــرة فتأتي
الفنانة ،إيمي سالم ،التي تنشر صورها
على الشاطئ بالمايوه.
وعــلــقــت الــنــاقــدة الفنية والصحفية،
حنان شومان ،على األمر ،قائلة" :إن بعض
الفنانات يقعن في سوء تقدير عند نشر
صورهن ،أو ال يعين حجم االنتقاد الذي
يتعرضن له ،وهو ما يدفعهن لحذف الصور

زوجة «إبراهيم حسن» تروى مدرس فلسفة ..يعامل معاملة الوزراء
ً
ويحظى بشهرة نجوم الفن!
موقفا غري ًبا مع توأمه «حسام»

كشفت جيهان زوجة إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي
سموحة ،موق ًفا طري ًفا حدثت بينها وبين توأم زوجها حسام
حسن في بداية الزواج.
وقالت في مقابلة مع برنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا":
"في مرة اتصلت بإبراهيم ،فوجدته يعطي هاتفه لحسام
كثيرا دون أن أعلم أنه ليس زوجي
وظللت أتحدث معه
ً
بسبب التشابه الكبير في صوتيهما ،لكن عندما بدأت في
سرد طلبات البيت عاد حسام وأعطى الهاتف إلبراهيم".
وأشارت إلى موقف آخر عندما اشترى إبراهيم سيارة
تشبه إلى حد كبير سيارة شقيقه حسام ،لذا كان أصدقاؤها
يختلط عليهم األمر وعندما تخبرهما باألمر كانا يمزحان
معها.

أحمد عادل شعبان

صحيفة يومية مستقلة
تصدر أسبوع ًيا مؤقتًا
عن شركة املصريون للصحافة
والنشر والطباعة والتوزيع ش.م.م
اإلدارة والتحرير واإلعالنات
 45مكرر شارع شامبليون ـ القاهرة
م01124449866 /
ت 25783446 /فاكس25783447 /

أصبح سيد عراقي ،مدرس
متخصصا في إثارة
الفلسفة،
ً
الجدل حوله ،فقبل  3سنوات
استأجر مــدرج استاد بكلية
الــتــربــيــة الــريــاضــيــة لــشــرح
المراجعة النهائية لطالبه،
والتي حضرها ما يقرب من
 15ألف طالب وطالبة ملئوا
مدرجات االستاد كاملة.
وهذا العام ،عاد العراقي
مــجــددا ،بعد
ليثير الــجــدل
ً
أن ظــهــر ف ــي مــوكــب شبهه
البعض بمواكب الوزراء وكبار
المسئولين ،قبل  48ساعة
من امتحان الفلسفة والمنطق
لطالب الثانوية العامة إللقاء
الــمــحــاضــرة الــنــهــائــيــة داخــل
إح ـ ــدى ال ــق ــاع ــات الــفــخــمــة
بالهرم.
واســتــقــبــل "ع ــراق ــي" على
طــريــقــة كــبــار الــمــســئــولــيــن،
ومــا أن دخــل القاعة إللقاء
الــمــحــاضــرة ،حــتــى انطلقت
صــافــرات الترحيب بــه ،وهو
مــا فجر ضجة واســعــة على
مواقع التواصل االجتماعي.
وق ــال "ع ــراق ــي" لبرنامج
"على مسؤوليتي" على قناة

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

"صدى البلد"" :ما حدث هو
مجاملة من طالبي في آخر
محاضرة ،كونهم أرادوا توثيق
مؤكدا أن المحاضرة
اليوم"،
ً
ـورا كثي ًفا
ـ
ـض
ـ
ح
شهدت
التي
ً
من الطالب كانت بالمجان،
ق ــب ــل االمـــتـــحـــان بــيــومــيــن،
مشيرا إلى أن عدد الطالب
ً
الــذيــن حــضــروا الــمــحــاضــرة
المتداولة في الفيديو وصل
إلــى  370طالبا %30 ،منهم
ليسوا من طالبه األصليين.
"ع ــراق ــي" أشـــار إل ــى أنــه
اســتــقــال مــن وزارة التعليم
عـ ــام  ،2015ل ــع ــدم قــدرتــه

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

عــلــى الــجــمــع بــيــن الــمــدرســة
والــــدروس الــخــصــوصــيــة في
وقت واحد ،فضالً عن رغبته
ف ــي إت ــاح ــة الــفــرصــة ألحــد
مــن الشباب لشغل الوظيفة
محله.
في الوقت الذي يؤكد فيه
أن "اإلقرار الضريبي الخاص
بي يقدم في موعده ،والبلد
يأخذ حقه كــامــا" ،وأردف:
"مفيش شخصية مشهورة ال
تلتزم بدفع الضرائب".

صفية جمال

املنوعات
صفية جمال

في كثير من األحيان" ،مشيرة إلى أن "األمر
ال يقتصر على الفنانات ،فبعض األشخاص
العاديين يقعن في نفس الخطأ ،وهو راجع
للفراغ المجتمعي ،بال شك".
وأضافت شومان لـ"المصريون"" :هناك
حالة من الفراغ أصابت المجتمع المصري
ككل ،السيما فــي اآلون ــة األخــيــرة ،وهــذا
األمر ال يقتصر على الوسط الفني فقط بل
أيضا ،وهو المتابع".
من الطرف المستقبل ً
ووصفت الناقدة الفنية ،مقولة" :الشعب
المصري متدين بطبعه" بأنها "طرفة أو
مؤخرا،
مزحة سخيفة فقدت مصداقيتها
ً
حيث نرى أن األشخاص الذين ينشرون
األدعــيــة واآليــــات الــقــرآنــيــة عــلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي في المناسبات الدنية
هجوما
وغيرها ،هم نفسهم الذين يشنون
ً
شرسا على الفنان أو الفنانة الذين ينشرون
ً
صورة "جريئة" على حساباتهم الخاصة".
وأرجعت "شومان" إقدام بعض الفنانات
عــلــى نــشــر ص ــور جــريــئــة أو مــثــيــرة لهن
لعدة أسباب ،أهمها البحث عن الشهرة
والــعــودة إلــى األض ــواء مــن جــديــد ،فضالً
عن االزدواجية ،وعدم تقدير لألمور بشكل
جيد وللظروف المجتمعية والعادات التي
تربينا عليها ،األمر خليط من كل هذا".

عال خطاب

«المعيشة غالية»« ..أنغام»
تطلب زيادة نفقة ابنها

رفضت محكمة االستئناف في الكويت ،دعــوى المطربة
أنغام ،ضد طليقها الموزع الموسيقي فهد الشلبي.
كانت أنغام رفعت دعوى قضائية في يناير الماضي ،ضد
طليقها ،للمطالبة بزيادة نفقة ابنهما ،وسبق أن طلبت رفع
قيمة النفقة مرتين.
وتزوجت أنغام الشلبي عام  ،2004واستمر الــزواج ألكثر
من 3أعــوام ،قبل أن ينفصال في عام  2007بعد أن رفعت
دعــوى خلع ضــده ،وشهدت العالقة بين أنغام وأســرة والد
توترا ،إذ سبق أن وقّعت على تعهد بالسماح ألسرة ابنها
طفلها ً
برؤيته وزيارته ،وذلك قبيل إحدى حفالتها التي أحيتها
في الكويت.
وقالت والــدة الشلبي ،إن ابنها فهد أقام
ضد نفسه في العام ،2008
دعوى قضائية ّ
بغية "تقدير نفقة" البنه لكي يلزم نفسه بها
أمــام الله والقانون ،وأضــافــت" :منذ ذلك
دينارا
التاريخ ،وهو يقوم بتسديد مبلغ 150
ً
شهريا نفقة ،عبر نظام الــدفــع اإللكتروني
الحكومي ،ونحتفظ بكل قسائم التسديد ،كما أنه
دينارا أخرى مخصصات سائق لنجله عن طريق
يدفع مبلغ 50
ً
أحد أقربائه في مصر ،ووف ًقا لذلك يحصل حفيدي على مبلغ
شهريا".
 200دينار
ً
وأشارت إلى أن "أنغام أقامت دعوى نفقة في مصر ،وقضت
لها المحاكم المصرية بمائتي جنيه مصري فقط ،إال أن ابني
فهد رفض هذا الحكم ،ويسدد لها كل شهر  200دينار أي نحو
 700دوالر كتقدير نفقة لها".

املستشار القانونى
محمد فوزى

وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء
زيارته الرسمية إلى جمهورية روسيا االتحادية

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكــى ،القائد العام
للقوات المسلحة ،وزير الدفاع واإلنتاج الحربي ،بعد انتهاء زيارته
الرسمية لجمهورية روسيا االتحادية لحضور اجتماعات بصيغة "2
 "2 +بين الجانبين المصري والروسي.
وكان الفريق أول محمد زكى ،قد التقى خالل االجتماعات،
نظيره الــروســي "سيرجى شويجو" ،حيث أجــريــت العديد من
المباحثات المثمرة على صعيد الــتــعــاون العسكري ،وناقش
الجانبان سبل دعم آفاق التعاون العسكري بين البلدين ،إضاف ًة
إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك ،وسبل
دعم وتعزيز أواصر الشراكة بين مصر وروسيا .
وأعرب القائد العام ،عن اعتزازه بالعالقات التاريخية الراسخة
والتعاون المثمر مع روسيا السيما في المجال العسكري ،الف ًتا إلى
أن هذه االجتماعات تشكل ركيزة أساسية لتوحيد مفاهيم التعامل
مع التحديات المشتركة ،بما يدعم جهود األمن والسلم الدوليين .
من جانبه ،أشاد وزير الدفاع الروسي ،بجهود مصر وقواتها
المسلحة في محاربة اإلرهاب ،ودورها الداعم لألمن واالستقرار
مشيدا بأهمية الدور المحوري
على المستويين اإلقليمي والدولي،
ً
مؤكدا أن مصر
لمصر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
ً
نموذجا لالستقرار في ظل هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها
تعد
ً
المنطقة ،كما أعرب عن استعداد بالده لترسيخ القدرات الدفاعية
المصرية ودعم جهود القيادة المصرية لمكافحة اإلرهاب بكافة
صوره وأشكاله .

رئيس األركان يشهد المرحلة الرئيسية
للمشروع التكتيكى بجنود «باسل »13

شهد الفريق محمد فريد ،رئيس أركان حرب القوات المسلحة،
المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "باسل  "13الذى نفذته
إحــدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميداني باستخدام
مقلدات االشتباك "المايلز" ،والذي يأتي في إطار الخطة السنوية
للتدريب القتالي لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة .
أظهر المشروع ،المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر
المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية ،واستخدام أحدث
نظم التحكم والتوجيه لمختلف األسلحة والمعدات ،والسرعة في
اكتشاف وتحديد األهداف الميدانية والتعامل معها .
ونقل الفريق محمد فريد ،تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،رئيس الجمهورية ،القائد األعلى للقوات المسلحة،
والفريق أول محمد زكــى ،القائد العام للقوات المسلحة ،وزير
الدفاع واإلنتاج الحربي ،إلى رجال الجيش الثاني الميداني .

القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية فى نظم المعلومات
لـ 537فر ًدا من ذوى القدرات الخاصة فى الصعيد

تنفيذا لتوجيهات الفريق أول محمد زكــي ،باستمرار جهود
ً
القوات المسلحة في دعم خطط التنمية الثقافية واالجتماعية
في صعيد مصر ،واالهتمام بذوى القدرات الخاصة ،واالستفادة
من طاقتهم وقدراتهم الخالقة ،قامت المنطقة الجنوبية العسكرية
ـردا من ذوي القدرات الخاصة من أبناء
بإعداد وتأهيل  537فـ ً
محافظات الصعيد في مجال تكنولوجيا المعلومات والحواسب
اآللــيــة داخــل مركز نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة
بأسيوط ،وذلــك طب ًقا للبروتوكول الموقع مع وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،كما تم تمكين عدد من الخريجين للحصول
على فرص عمل بالعديد من الشركات ومؤسسات القطاع المدني
في صعيد مصر.
وخ ــال مــراســم االحــتــفــال ،ألــقــى قــائــد المنطقة الجنوبية
العسكرية ،كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد
زكي ،القائد العام للقوات المسلحة ،وزير الدفاع واإلنتاج الحربي
مؤكدا حرص القوات المسلحة على توفير سبل الدعم
للخريجين،
ً
والرعاية ألبناء الشعب المصري؛ في إطار دورها الداعم لخطط
التنمية الشاملة للدولة .

محمد الخرو

عال خطاب

املدير املالى
عماد العبساوى

قواتنا المسلحة فى أسبوع

املوقع اإللكرتونى

سكرتري التحرير التنفيذى

www.almesryoon.com

أحمد عثمان فـارس

مديرو حترير املوقع اإللكرتونى
حسني عمران
محمد عبد الرحمن
الدويىن فولى

اإلخراج الفىن

عبدالرحمن املغربى
محمود عثمان
أشرف سمري

بريد إلكترونى

Almesryoon.newspaper@gmail.com
التوزيع واالشتراكات:
مؤسسة أخبار اليوم  -شارع الصحافة  -القاهرة
االشتراك
سنة  360 :جنيه ـ ستة أشهر  180 :جنيهاً
ثالثة أشهر  90 :جنيهاً
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حريق العتبة ..هل يكون األخير؟
حرائق متكررة ..خسائر بالماليني ..واإلهمال والماس الكهرباىئ متهمان فى كل األحوال
شــهدت منطقة العتبة والموسكي على مدار
الســنوات األخيــرة ،انــدالع أكثــر مــن حريــق،
خلفت وقــوع خســائر ماديــة فادحــة ألصحاب
المحــات التــي التهمتهــا النيــران ،وأدت إلــى
دمارها وتلف منتجاتها.
واشــتعلت آخر تلــك الحرائق يــوم الخميس،
بعــد أن نشــب حريــق هائــل فــي عــدد مــن
المحــات بـ"الســوق القديــم" بالعتبــة ،فيمــا
تمكــن رجــال الحمايــة المدنيــة بالقاهــرة مــن
إخمــاد الحريــق ،وســيطروا علــى النيــران
المشتعلة.
وتطــرح الحرائــق التــي تشــهدها العتبة من
وقــت آلخــر ،تســاؤالت حــول أســباب تكرارها
فــي تلــك المنطقــة التجاريــة ،وكيفيــة منــع
تكرار حدوثهــا ،خاصة مع االرتفــاع الكبير في
درجات الحرارة خالل الفترة الحالية.
وتضاربت روايات شهود العيان حول أسباب
وقوع الحريــق ،وقــال شــهود لـ"المصريون" ،إن
"الحريــق قــد يكــون علــى األرجح بســبب ماس
كهربائــي" ،لكنه هناك مــن قال إنه "وقــع بفعل
فاعــل؛ خاصــة أنــه ليــس األول مــن نوعــه في
المنطقة".
وأوضــح شــهود العيــان الذيــن فضلــوا عدم
نشر أسمائهم ،أن "الخســائر كلها مادية وتقدر
بالمالييــن؛ ألن المــكان الــذي شــهد الحريــق
يضم العديد مــن محــات األدوات الكهربائية،
مثــل الســماعات ومكبــرات الصــوت ،وغيرهــا
مــن المســتلزمات الكهربائيــة ،بجانــب بعــض
األكشاك وبعض معروضات الباعة الجائلين".
وقــال النائــب يســري نجيــب مهنــي ،عضــو

لجنــة اإلدارة المحليــة بمجلــس النــواب ،إن
"معظــم المحــات فــي منطقــة العتبــة تفتقــد
عوامــل األمــن والســامة الخاصــة لحمايــة
المنشــآت ،فــي الوقــت الــذي ال يقــوم فيــه
مســئولو األحيــاء ،ومكتــب الســامة والصحــة
العامــة بتفقــد تلــك المحــات لتفــادي حدوث
حرائق أو أية حوادث فيها".
وأضــاف لـــ "المصريــون"" :الحريــق ربمــا
يكون نتيجة ماس كهربائي خاصــة أنها منطقة
العشــوائية ،وصعــب الوصــول إليهــا بطريقــة
ســريعة من قبل رجال الحمايــة المدنية ،وعلى

الرغــم مــن أن أصحــاب المحــات يجهــزون
محالهــم بــكل شــيء ،مــن أبــواب حديديــة
ومصفحــة ،إال أنــه ال توجــد وجــود طفايــات
حريق ،أو "جرادل بهــار ملة"؛ للتعامــل مع تلك
الحوادث".
وأوضح عضو مجلس النــواب ،أنه "البد من
تأمين المنشــآت بوســائل تأمين ضد الحرائق،
من خالل شراء طفاية أو جهاز إنذار ال يتعدى
ثمنــه  300أو  500جنيــه ،بجانــب تطبيــق
وسائل الشروط والســامة المهنية ،وذلك على
حسب نشاط المحل".

وأشــار مهني،إلــى أن "أصحــاب تلــك
المحالت ســوف يتــم تعويضهم من قبــل وزارة
التضامــن ،لكن ليــس بمنحهــم قيمة الخســائر
التي تكبدوها ،لكن تعويضــات رمزية ،وإن كان
هناك العديد من المحالت المؤمن عليها".
من جانبــه ،قال اللــواء ممدوح عبــد القادر،
مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة األســبق،
إن "الحريــق الــذي اندلــع فــي بعــض محــات
منطقة العتبــة ،ربما يرجع إلــى عاملين طبيعي
وغير طبيعي".
وأضــاف لـ"المصريــون"" :العامــل الطبيعــي

هو ارتفــاع درجــات الحــرارة التــي تتعدى 40
ً
عامــا في تهيئة
درجة مئوية ،وبهــذا قد تكون
المــكان لحــدوث اشــتعال؛ خاصــة أن تلــك
األماكــن تكــون فيهــا درجــة الحــرارة أكثــر من
نظرا لالزدحام الشــديد ،وعدم وجود
المتوقع؛ ً
وســائل لتهوية المخازن التي توجد بها بضاعة
متراكمة".
وتابــع" :مــن العوامــل غيــر الطبيعيــة التــي
هــي مــن أخطــاء البشــر ،عــدم وجــود أجهــزة
قادمــا حتى يتم
خطــرا
إنــذار تنبئ بــأن هناك
ً
ً
الســيطرة عليه فــي وقــت قصير ،مــع العلم أن

قيمتها ال تتعدى  200جنيه".
وأوضــح أن "تلــك األجهــزة تعطــي إشــارة
ضوئيــة وصوتية تنبــئ بوجود خطــر أو حريق،
وذلــك حتــى تقــوم قــوات الدفــاع المدنــي
بالتحــرك للتعامــل مــع الحريــق ،بجانــب عــدم
وجــود وســائل إطفــاء للســيطرة علــى الحريــق
حال وقوعه".
وأشــار مدير الحماية المدنية األســبق ،إلى
أن "صاحب المحل يتكاســل عن شــراء طفاية،
أو عند شــرائها يضعها في مــكان بعيد يصعب
الوصــول إليــه ،أو ربمــا ال يجيد التعامــل معها
أثناء الخطر ،وهذه مسئوليته".
وناشــد "عبــد القــادر" ،جميــع أصحــاب
المحــات" ،التوجــه إلدارات الحمايــة المدنية
بمختلــف المحافظــات لمعرفــة اإلجــراءات
المطلوبــة لتأميــن النشــاط الخــاص بــه ضــد
موضحا أن "هــذه خدمة مجانية تقوم
الخطر"،
ً
أيضا االهتمام
بها الحماية المدنية ،كمــا يجب ً
بالوصــات الكهربائيــة وصيانتهــا بصفــة
مســتمرة؛ ألن معظــم الحرائــق تكــون نتيجــة
ماس كهربائي".
مؤخرا،
وعن إخالء منطقة العتبة كما أشيع
ً
نفــى مديــر الحمايــة المدنيــة ،صحــة ذلــك،
موضحــا أن الحكومــة عندمــا أخلــت مثلــث
ً
ماســبيرو أخلتــه بالقانــون ،وقامــت بتعويــض
المواطنيــن ،وهــي قــادرة علــى تنفيــذ األمــر
بالقانون.

مصطفى صابر

تحذيرات :التجار يستعدون اللتهام العالوة الجديدة نجل «أبو إسماعيل» يكذب فضائيات اإلخوان:
والدى لم يتعرض العتداء بمحبسه
نواب يطالبون الحكومة بالتصدى ألية محاوالت لرفع األسعار بحجج مختلفة ..فهل تستجيب؟

أعــرب خبــراء معنيــون وبرلمانيــون عــن
مخاوفهــم من موجــة ارتفاع فــي أســعار غالبية
الســلع والمنتجات فــي غضــون األيــام المقبلة،
مــع بــدء تطبيــق الزيــادات والعــاوات المقــررة
للمعاشــات واألجــور ،وســط مطالــب بضــرورة
إحكام الرقابة على األسعار واألسواق؛ للتصدي
للتجار الجشعين ومنعهم من رفع األسعار.
كان مجلــس النــواب ،وافــق منــذ أيــام خالل
جلســته العامة ،علــى مشــروع قانون مقــدم من
الحكومــة بتقريــر حــد أدنــى للعــاوة الدوريــة
للمخاطبيــن بقانــون الخدمــة المدنيــة ومنــح
عالوة خاصــة لغير المخاطبيــن بقانون الخدمة
المدنيــة ،وتقريــر فئة ماليــة مقطوعــة للعاملين
بالدولة ،في مجموعه ،وقــرر إحالته إلى مجلس
الدولة لمراجعتــه ،ومن المقرر أن يتــم التطبيق
من مطلع من يوليو المقبل.
الدكتــورة ســعاد الديــب ،رئيــس االتحــاد
النوعــي لجمعيات حمايــة المســتهلك ،قالت إنه
"مــن المتوقــع أن تــزداد األســعار عقــب تطبيق
العــاوات أو الزيــادات المقــررة للمعاشــات
واألجــور ،حيث ســيتحجج التجار بحجــج باطلة
لتبرير موقفهم".
وأضافــت لـ"المصريون"" :على ســبيل المثال
ســيتحججون بــأن أســعار الكهربــاء والبنزيــن
ارتفعــت ،أو أن مكونــات اإلنتــاج التــي يتــم
اســتيرادها من الخــارج زادت أســعارها بســبب
الــدوالر ،متابعــة" :منطــق جشــع وغالبيتهــم ال
يفكــر إال في تحقيــق أربــاح كبيرة بغــض النظر
عن أي شيء".
وأشــارت إلــى أنــه "مــن الصعــب ضبــط
األســعار عــن طريــق جهــاز أو جهــة مــا وهــذا
مجرب ومعــروف ،إضافة إلــى أن معظم التجار
ال يلتزمــون بالتعليمــات ،خاصــة أن األقــوى في
الســوق هــو المنتــج أو البائــع ،كذلــك هــو مــن
يتحكم".
مع ذلك ،أكدت أنه "يمكن ضبط األسعار عن
طريق زيــادة المعروض في األســواق ،وخلق نوع
من المنافسة بين الشركات بما يؤدي إلى تقليل

األســعار" ،مشــيرة إلى "ضرورة تقليــل الحلقات
الوســيطة ،حيــث إن تقليــل الحلقــات ســيؤدي
بشكل ملحوظ إلى خفض األسعار".
وتابعت الديب" :كمســتهلكة أحب فكرة وضع
األســعار وأنا أحدد ما أريد شرائه وما يروق لي
أخذه وما ال يناسبني أتركه هذا أفضل بالنسبة
لي".
من جانبه ،قال ســعيد حنفــي ،عضو مجلس
النــواب ،إن "الحكومــة مطالبة بضبط األســعار
والرقابــة علــى األســواق ،إذ ليــس مــن حــق أي
تاجر أو بائع منتــج ما أن يرفع األســعار لمجرد
رفع األجور والمرتبات أو المعاشات".
وأضــاف حنفــي لـ"المصريــون"" :علــى وزارة
التمويــن والجهــات المعنيــة تشــديد الرقابــة
وتوقيع أشــد العقوبــات والجزاءات علــى التجار
الجشعين".
فيمــا حــذر النائــب محمــد زيــن الديــن،
الحكومــة مــن تبعــات إقــرار البرلمــان عالوات
مطالبــا بضرورة
الموظفين وزيــادة المعاشــات،
ً
إحــكام الرقابــة علــى األســعار واألســواق؛ لمنع

بعض التجار الجشــعين من االتجاه لرفع أسعار
السلع والمنتجات .
وتوجــه زيــن الديــن بطلــب إحاطــة للدكتــور
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ،حول إجراءات
مشــددا علــى ضــرورة
الرقابــة علــى األســعار،
ً
التدخل لمواجهة أي تالعب في األسعار.
وقــال النائــب حســن عمــر ،إن "الحكومــة
مطالبــة بمراقبــة األســواق والتجار ،بعــد إقرار
مجلــس النــواب للزيــادات والعــاوات المقــررة
للمعاشات واألجور".
وأضاف في بيان لــه" :اعتدنا خالل ســنوات
كثيرة مضت ،أن يقوم التجار برفع أسعار السلع
والمنتجــات ،بعــد كل زيــادة ســنوية أو عــاوة
للموظفيــن وأصحــاب المعاشــات ،ممــا يجعــل
المواطــن يشــعر بالغضــب والظلم ،حيــث تلتهم
زيادة األسعار ،نسبة العالوة التي تم إقرارها".
وطالب الحكومة أن تكشــف علــى اإلجراءات
التي اتخذتها لضبط األســواق ومراقبة التجار،
مؤكــدا ضــرورة اتخــاذ إجــراءات ســريعة مــن
ً
األجهزة التنفيذية لمنع جشع التجار.

فيما ،طالب الدكتور ســعيد حساسين ،عضو
مجلس النــواب ،الحكومة بتشــديد الرقابة على
األسعار واألســواق لمنع بعض التجار الجشعين
مــن االتجاه إلــى رفع أســعار الســلع والمنتجات
بعد إقــرار مجلس النــواب للزيــادات والعالوات
في األجور والمرتبات والمعاشات.
وأكد ،ضــرورة التدخــل العاجل لمنــع التجار
وغيرهــم مــن االتجــاه إلــى رفــع أســعار الســلع
والمنتجــات بحجــة زيــادة المرتبــات واألجــور
حاليا أي مبرر
والمعاشات ،خاصة أنه ال يوجد
ً
لرفع أســعار الســلع خاصة مع وجــود انخفاض
مســتمر فــي أســعار الــدوالر مقابــل الجنيــه
المصري.
وفــي نهايــة مــارس الماضــي ،أعلــن الرئيس
عبــد الفتــاح السيســى ،منــح جميــع العامليــن
بالدولــة العــاوة الدوريــة الســنوية ،بنســبة
 7%مــن األجــر الوظيفــي وبحــد أدنــى 75
للمخاطبيــن بقانــون الخدمــة المدنيــة ،و10%
جنيها لغير
من األجر األساســي بحد أدنى 75
ً
المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما أعلــن الرئيس وقتها ،منح عــاوة إضافة
اســتثنائية لجميع العاملين بالدولــة بمبلغ 150
جنيها للعمل على معالجة اآلثار التضخمية على
مســتويات األجور وتحريــك الحد األدنــى لكافة
الدرجــات الوظيفيــة بالدولــة مــن المخاطبيــن
وغير المخاطبيــن بقانون الخدمــة المدينة ،بما
يعكس تحســين أجور العامليــن بالدولة ،وبحيث
يكون الحد األدنى للسادســة  2000جنيه ً
بدل
مــن  1200جنيــه ،والثالثــة الوظيفيــة 2600
جنيــه ،والدرجــة الممتــازة  7آالف جنيــه بــدال
من  4600جنيــه ،وإطالق أكبر حركــة ترقيات
للعاملين بالدولة لكل من اســتوفى المدة البينية
الالزمة للترقيــة حتى  30يونيــو  ،2019ومنح
أصحاب المعاشــات زيــادة بنســبة  15%وبحد
أدنى  150جنيــه ،لقيمة الزيادة مــع رفع الحد
األدنى للمعاش إلى  900جنيه.

حسن عالم

مطالبات داخل مجلس النواب:

تخصيص  20مليار جنيه من مخالفات البناء لـ«التعليم»
بــرزت مطالبــات داخــل مجلــس النــواب
بتخصيــص  20مليــار مــن المصالحــات فــي
مخالفات البناء لصالح العملية التعليمية.
قال النائــب الدكتور عبدالرحمــن برعي ،إن
ُمخصصات الهيئة العامــة لألبنية التعليمية في
انخفاض مستمر على مدار  3سنوات ماضية،
الف ًتــا إلــى تراجــع ُمخصصــات تطويــر برامــج
رياض األطفال إلــى النصف ،ونفــس األمر في
التعليم االبتدائي في إنشاء الفصول.
وأشــار خــال اجتمــاع مجلــس النــواب
لمناقشــة تقرير لجنــة الخطة والموازنة بشــأن
مشــروع الموازنة العامــة للدولة للســنة المالية
 2019/2020فــي األســبوع الماضــي إلــى
أيضــا ال تفــي
أن برامــج اإلدارة المدرســية
ً
بمتطلبــات العمليــة ،الف ًتا إلــى أنه يتــم اإلنفاق
على بند التدريــب دون الحوافز ،وأنــه تم إلغاء
مبلغ الضيافة بموازنة وزارة التربية والتعليم.
وأوضح ،أن "المدير يحصل على نفس راتب
الموظــف فــي المــدارس الحكوميــة ،وبالتالــي
مــن يمتلكــون مهــارة اإلدارة يرفضــون تولــي
المناصب" ،وفق قوله.

وأعــرب برعــي عــن موافقتــه علــى مشــروع
الموازنــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة
 ،2019/2020بشــرط تنفيــذ التوصيــة
الــواردة بتقريــر لجنــة الخطــة والموازنــة
بالبرلمــان ،بشــأن تخصيــص مبلــغ  20مليــار
جنيــه مــن متحصــات تقنيــن األراضــي؛ لرفع
رواتــب المعلميــن والهيئــة العامــة لألبنيــة
التعليميــة .وذكــر النائــب ،أن "تلــك التوصيــة
كانت موجودة فــي تقريــر اللجنة عــن الموازنة
العام الماضي ولم يتم تنفيذها".
في الســياق ،قالــت النائبة الدكتــورة ماجدة
نصــر ،عضــو لجنــة التعليــم والبحــث العلمــي
بمجلــس النــواب ،إن "التعليم في مصــر يحتاج
إلــى أمــوال وجهــد ضخــم مــن الجميع ،ســواء
مــن المجتمــع المدنــي أو مــن رجــال األعمــال
فــي إنشــاء أبنيــة تعليميــة أو فصــول دراســية
والمساهمة في تلك اإلنشاءات".
وفــي تصريــح إلــى "المصريــون" ،أضافــت
"نصــر"" :المقتــرح بتخصيــص مبلــغ  ٢٠مليــار
جنيــه مــن أمــوال غرامــات التصالــح علــى
مخالفــات البنــاء لألبنيــة التعليميــة ورواتــب

المعلمين مقترح عــادل؛ خاصة أن وزير التعليم
ســبق وأن طلــب  ١١مليــارًا زيــادة فــي موازنــة
التعليم".
وأوضحــت" :لدينــا مشــكلتين تمثــان عائ ًقــا
أمام التطوير ،وهما زيادة كثافة الطالب ،وتدنى
رواتــب المدرســين من ناحيــة ،ما يتطلــب زيادة
األبنية التعليمية ،وتحسين أوضاع معلمي رياض
األطفال".
وأشادت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف الخبيرة
التربوية ،بمطالبة النائــب بتخصيص  20مليار
جنيه لصالح التعليم من مخلفات البناء.
وأضافــت لـ"المصريــون"" :التعليــم البــد أن
تأســيا بالــدول الكبرى
مجانيــا للجميــع،
يكــون
ً
ً
التي يكون فيها التعليم بالمجان".
وأضافــت" :تلــك الــدول تقــدم ميزانيــة مــن
المجتمــع المدنــي ،وفــرض ضرائــب لصالــح
التعليــم؛ ألنهــا تــدرك أن الجهــل يــؤدي إلــى
الدمار".
وأوضحــت أنــه "فــي حالــة مصــر قــد يكــون
ليــس لهــا دخــل ،أو أن الدخــل الــذي يأتــي من
خــال قنــاة الســويس وقطــاع البتــرول يكفــي

رواتــب الموظفيــن والعاملين فــي الدولة ،فالبد
من تنويــع الطــرق ،علــى أن تكون هنــاك جهات
يتحصل منها علــى جزء مــن المخالفات لصالح
التعليــم ،وال يجــب أن يقتصــر إصــاح التعليــم
على مخالفات البناء فقط".
وأشارت إلى أنه "على ســبيل المثال البد من
أن ُيخصــص جزء مــن الغرامــات التــي تتحصل
عليها وزارة الداخلية من خــال المرور وغيرها
من القطاعات لصالح التعليم ،وذلك بتخصيص
جزء من الضرائــب التي تتحصل عليهــا الدولة،
وغيرها من الــوزارات حتى نتمكــن من النهوض
في التعليم ونواكب الدول المتقدمة".
وشــددت على أنه "البد من أن تخصص تلك
القيمة من الضرائب لصالح التعليم كل عام ،وال
يجــب أن يقتصر علــى العــام الحالــي أو القادم
فقــط ،ألن المخالفــات مســتمرة ولــن تنتهــي،
ومــن أجــل أن يكون هنــاك تحســن فــي العملية
التعليمية".

مصطفى صابر

نفى براء ،نجــل القيادي اإلخواني الســابق،
حازم صالح أبوإســماعيل ،األنباء التي ترددت
حــول التعــدي علــى والــده بمحبســه بســحن
شديد الحراسة بطرة "العقرب".
وقــال بــراء عبــر صفحتــه الشــخصية على
موقــع التواصــل االجتماعــي "فيــس بــوك":
"وصلتنــا أخبــار مــن إحــدى جلســات اليــوم
(الخميس) تطمئننــا على صحــة الوالد وتؤكد
أن كل ما ن ِ
ــر عن إصابته بغيبوبة أثر اعتداء
ُش َ
عليه ال أســاس لــه من الصحــة وطمئنونــا أنه
بخير وبصحة جيدة والحمدلله".
وعلق علــى ما أثير بشــأن الحالــة الصحية
لوالده ،الف ًتا إلى أنه "تم نشــر هذه اإلشــاعات
علــى نطــاق واســع تداولتــه قنــوات فضائيــة
شــهيرة وغيرهــا دون التحقق مــن صحته كما
ذكرت إحــدى هذه القنــوات في تقريــر لها أنه
أصيــب بالضغــط والســكر وهــذا الــكالم عار
تماما من الصحة وال أساس له".
ً
وأضاف" :ولم يشــك والدي حفظه الله من
أي أمــراض مزمنــة (ال ضغــط وال ســكر وال
غيره) حتــى تاريــخ آخــر زيارة لــه فــي أكتوبر
.2016
واختتــم" :نحمد اللــه على االطمئنــان عليه
ونشــدد مــرة أخــرى علــى التحقق مــن خاللنا
فقط قبل نشر أي أخبار".
كانــت محكمــة النقــض قضــت فــي مايــو
الماضــي برفــض الطعــن المقــدم مــن هيئــة

الدفــاع عــن أبوإســماعيل ،علــى حكم حبســه
 5ســنوات إثــر إدانتهــم بالتحريــض وحصــار
محكمة مدينة نصر في  19ديسمبر .2012
نهائيا بــات غير قابل
وبذلك أصبــح الحكم
ً
للطعــن عليــه أمــام أي محكمــة آخــري وفــق
القانون المصــري ،وفي ينايــر  ،2017قضت
محكمة جنايات القاهرة ،بإدانة أبوإســماعيل،
(حضوريــا) بالســجن  5ســنوات
و 5آخريــن
ً
من بينهم الناشــط الســلفي ،خالد حربي ،كما
قضت المحكمة بمعاقبــة  12آخرين (غيابيا)
بالسجن  10سنوات.
وتعود أحــداث الواقعــة إلى العــام ،2012
عندمــا قام أعضــاء مؤيــدون لـ"أبو إســماعيل"
بالتظاهــر فــي محيــط محكمــة مدينــة نصر،
للمطالبــة بإخــاء ســبيل أحــد المؤيديــن لــه،
بالتزامن مع جلســة التحقيق معه عقب اتهامه
بحيازة سالح آلي بدون ترخيص.
وفــي  20فبرايــر  2016تــم إحالــة
المتهميــن لمحكمــة الجنايــات ،ويعتبــر الحكم
هــو الثالث النهائــي البات بحق أبو إســماعيل،
عقــب تأييــد المحكمة ذاتهــا حكمين ســابقين
بســجنه  7ســنوات بقضيــة "تزويــر جنســية
والدتــه" فــي أبريــل  ،2015والحبــس عامــا
بتهمة إهانة القضاء (ديسمبر .)2014
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الجو نار ..درجات الحرارة تقارب من الـ50

بسبب «الحر» ..الصعايدة يطالبون بإعفائهم من زيادات الكهرباء

َمن من المصريين ال يترقب بخوف فاتورة
الــكــهــربــاء الــجــديــدة ،الــتــي ستتضمن الــزيــادة
الــجــديــدة الــتــي أقــرهــا مــحــمــد شــاكــر ،وزيــر
بدءا من مطلع يوليو المقبل ،بنسبة
الكهرباءً ،
زيادة بلغت .%40
وخصوصا
لم ترق الزيادة الجديدة للكثيرين،
ً
سكان محافظات جنوب الصعيد ،الذين يعانون
خ ــال فــصــل الــصــيــف مــن ارتــفــاع فــي درجــة
الحرارة ،التي تقارب في بعض األحيان من 50
درجة مئوية ،واستغاثوا على أثرها بالبرلمان
إلعفائهم من الــزيــادة المقرر تطبيقها بداية
من يوليو على فواتير الكهرباء والمياه ،مبررين
مطلبهم بارتفاع درجات الحرارة في تلك المناطق
واستهالكهم الزائد بسب حالة الطقس.
وصدح "الصعايدة" باالعتراض على تطبيق
الزيادة الجديد عبر مواقع التواصل االجتماعي،
مطالبين بإعفائهم من الزيادة المقرر تطبيقها،
وتخفيض أسعار فواتير الكهرباء والمياه في
محافظات الصعيد الجنوبية ،األكثر سخونة
وارتفاعا في درجات الحرارة خالل الصيف.
ً
وقــال النائب عمرو الجوهري ،وكيل لجنة
الشئون االقتصادية بالبرلمان ،إنه سيتم إيصال
صــوت "الصعايدة" لوزير الكهرباء والبت فى
شكواهم قبل بدء تطبيق من الشهر المقبل.

وأضــاف في تصريحات إلــى "المصريون":
"أعد أهالى الصعيد بتوصيل صوتهم والبت فى
شكواهم قبل تطبيق الزيادة ،من خالل مراعاة
فقرا واستهال ًكا بالصعيد أثناء
المناطق األكثر ً
تطبيق الزيادة".
وتابع" :سأقدم طلب إحاطة باستدعاء وزير
الكهرباء وتوجيه ســؤال له عن موقف أهالى
محافظات جنوب الصعيد من الزيادة المقررة
بفواتير الكهرباء والمياه ،باعتبارها مناطق
حارة ،وتستهلك أضعاف مناطق الوجه البحري".
ونــاشــد وكــيــل لجنة الــشــئــون االقــتــصــاديــة
بالبرلمان ،الدكتورة غادة والي ،وزيرة التضامن
االجتماعي ،التدخل إلعفاء أهالى الصعيد من
معقبا" :كل طلبات اإلحاطة
الزيادة المقررة،
ً
الخاصة بوزير الكهرباء فى هــذا الشأن يتم
رفضها ،لذلك أناشد وزيرة التضامن الوقوف
إلــى جانب الطبقات األكــثــر فــقـ ًـرا واستهال ًكا
بتخفيض الشريحة الخاصة بهم".
وأكد الجوهري ،أنه تقدم بطلب إلى الدكتور
على عــبــدالــعــال ،رئــيــس الــبــرلــمــان ،لمخاطبة
المهندس مصطفى مــدبــولــي ،رئــيــس مجلس
الــوزراء ،لتأجيل رفع سعر الكهرباء بداية من
يوليو المقبل إلى نهاية العام الجاري.
مقترحا للدكتور عمرو
وأشــار إلى أنه قـ ّـدم
ً

الــجــارحــى ،لــوزيــر الــمــالــيــة لــوقــف رف ــع سعر
البنزين ،من خالل فرض رسوم بطريقة وآليات
عملية على السيارات الفارهة التي يصل ثمنها
إلى ما يقرب من  600ألف جنيه ،على أن يتم
إعفاء سيارات األجــرة والنقل والخدمات من
إسعاف وخالفه.

وأضـــاف الــجــوهــري ،أنــه ينتظر رد وزارة
المالية على مشروع القانون ،قبل تقديمه إلى
البرلمان" ،حتى يتسنى تقديم مشروع نستطيع
تنفيذه على أرض الواقع".
وضــم أحمد شرموخ ،عضو مجلس النواب
عن دائرة ملوى بالمنيا ،صوته ألهالى الصعيد

متعهدا بتوصيل صوتهم لوزير
فى استغاثتهم،
ً
الكهرباء ،ومحاولة إعفائهم من الزيادة الجديدة.
وقـ ــال لـــ"الــمــصــريــون"" :مــنــقــدرش نــقــول
لمواطن متدفعش الفاتورة ،لكن نقدر نقوله
هنوصل صوتك للمسئولين ،ونستخدم القانون
فى عرض مطلبك وإعفائك من تلك الزيادة
إن أمكن".
وتعهد شرموخ بالنظر فى استغاثة متضررى
الزيادة بفواتير الكهرباء من قاطنى محافظات
الصعيد ،وتوجيه ســؤال لــوزيــر الكهرباء عن
موقف تلك المحافظات من الزيادة المقررة،
فقرا واستهال ًكا
باعتبارها تضم المناطق األكثر ً
نظرا الرتفاع درجات الحرارة.
ً
وناشد شرموخ ،الرئيس عبدالفتاح السيسى،
التدخل لوقف تطبيق زيــادة أسعار الكهرباء
"نظرا
والبنزين والسوالر من مطلع يوليو المقبل،
ً
للظروف االقتصادية التي يعيشها المواطنون،
حدا لألعباء الثقيلة والتخفيف عن
وأن يضع ً
كاهل الفقراء".
وأكــد أن "إص ــرار الحكومة على رفــع سعر
الطاقة فى يوليو المقبل يزيد من أعباء المواطن
المصري ،الذى يعانى من ارتفاع أسعار مختلف
السلع".
وفــيــمــا ح ــذر مــن أن "االرت ــف ــاع فــي أســعــار

الكهرباء والطاقة سيزيد من معدالت التضخم
نتيجة تأثيره على األســعــار" ،طالب شمروخ
الحكومة بــوقــف أيــة زيـ ــادات على الطبقات
الفقيرة واقتصار تطبيقها على الطبقات الغنية.
فيما رأى مدحت الشريف ،النائب عن مصر
الجديدة والنزهة ،أن مطالبات أهالى الصعيد
بإعفائهم من زيادة فواتير الكهرباء غير عادلة،
ً
قائل" :الدستور مفرقش بين مصرى ومصرى
آخ ــر ،ولــو الــدولــة استجابت لمطالب أهالى
الصعيد بشأن إعفائهم من الزيادة يبقى فرقت
بين المصريين".
وأضـ ــاف الــشــريــف لـــ"الــمــصــريــون"" :رأي ــى
الشخصى أن الموافقة على تلك المطالب تفرقة
بين أفــراد الشعب ،حيث سيتم وضــع قوانين
خاصة بكل محافظة حسب ظروفها ومناخها".
وتابع عضو مجلس النواب" :ال يجوز إعفاء
معقبا:
أهــالــى الصعيد مــن زي ــادة الكهرباء"،
ً
"الــدعــم المقدم إلــى الــوقــود والكهرباء ارتفع
بسبب تحريك سعر الصرف إلى  72مليار جنيه،
والحكومة لن تستطع شراء الوقود الالزم لتشغل
محطات الكهرباء".

إيمان هانى

حمالت مفاجئة وإحاالت للنيابة ..الدولة تكشر عن أنيابها للمدمنين

"واىل" 50 :ألف كاشف إلجراء التحاليل عىل سائقى الطرق الرسيعة" ..عثمان" :انخفاض نسبة التعاطى  ..% 12ونائب :الدولة ستتصدى لمن يهدر أرواح المواطنني
بات الفصل من العمل ،هو العقوبة التي ينتظرها أي
موظف يثبت تعاطيه للمخدرات ،من خــال خضوعهم
لتحليل الكشف عن المخدرات ،الذي بدأ تطبيقه وسريانه
داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية.
البداية كانت عندما استيقظت مصر في التاسعة من
صباح األربعاء  27فبراير  ،2019على كارثة مفجعة ،بعد
أن تصادم جرار القطار برصيف محطة ،ما تسبب في وفاة
شخصا ،وإصابة 40آخرين ،ممن تصادف وجودهم
نحو ٢٢
ً
على الرصيف ،وأثبتت التحقيقات أن سائق القطار كان
يتعاطى المخدرات ،مما تسبب في إحداث إهمال جسيم
في أداء عمل؛ أدى إلى إزهاق أرواح أبرياء وإصابة آخرين.
وشرعت الحكومة في وضع الئحة للعاملين جديدة،
تضمنت تشديد العقوبات على من يثبت تعاطيه المخدرات،
ليتم معاقبته بالفصل من العمل ،في خطوة تستهدف
القضاء على ظاهرة المخدرات في مصر ،وبين موظفي
خصوصا ،من خالل تفعيل نصوص
الجهاز الرسمي للدولة
ً
قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية ،المتعلقة بإجراء
تحليل المخدرات على الموظفين.
ويــنــص قــانــون الــخــدمــة المدنية على إجـــراء تحليل
المخدرات للموظفين الخاضعين له بشكل دوري ومفاجئ
وعشوائي ،بحيث إذا ثبت تعاطي أي موظف المخدرات
سيتم إمهاله فرصة  6أشهر إلجراء تحليل آخر ،وفي حال
نهائيا على
ثبت أن النتيجة مازالت إيجابية؛ يتم فصله
ً
الفور.
ولــم يقتصر األمــر عند هــذا الحد ،فقد طــال إجــراء

تحاليل المخدرات ،الهيئات األخرى التي ال تخضع لقانون
الخدمة االجتماعية.
وقرر المهندس مصطفى مدبولي ،رئيس الوزراء ،التوسع
في إجراء تحاليل على كل الهيئات األخرى التي ال تخضع
نظرا
لقانون الخدمة المدنية ،مثل هيئة السكك الحديديةً ،
لكونها هيئات حيوية ،ويتعامل موظفوها بشكل مباشر مع
المواطنين.
وب ــدأت هيئة سكك حديد مصر فــي إع ــداد الئحة
جــديــدة للعاملين ب ـ ً
ـدل مــن الــائــحــة الــحــالــيــة ،بهدف
تشديد العقوبات على سائقي القطارات ،الذين يثبت
تعاطيهم المواد المخدرة ،تتضمن تشديد العقوبات على
الموظفين والعاملين في الهيئة المخالفين للتعليمات
والنظام.
وتضمنت التعديالت ،تشديد عقوبة تعاطى المخدرات
لتصل إلــى الفصل بـ ً
ـدل من اإليــقــاف المؤقت ،وإضافة
أمر تفعيل التفتيش المفاجئ ،وسحب العينات العشوائية
لتحليل المخدرات من موظفى الهيئة ،بمن فيهم السائقون.
فيما أمــدت غــادة والــي ،وزيــرة التضامن االجتماعي،
رئــيــس مجلس إدارة صــنــدوق مكافحة وع ــاج اإلدم ــان
والتعاطي ،اإلدارة العامة للمرور بـ  50ألف كاشف؛ إلجراء
التحاليل على سائقي الطرق السريعة ،للتأكد من عدم
تعاطيهم المخدرات.
وقــال عمرو عثمان ،مدير صــنــدوق مكافحة وعــاج
اإلدمان والتعاطي ،إنه يتم تكثيف حمالت الكشف المبكر
على السائقين بالطرق السريعة ،بالتنسيق مع اإلدارة

استاد رياضى ..مطلب صعيدى

مــن الــظــواهــر الــتــي أغــضــبــت الكثيرين
من أهالي الصعيد ،عــدم استضافة أي من
محافظات الصعيد الثمانية إلحدى مجموعات
بطولة األمم اإلفريقية التي تستضيفها مصر
منتخبا.
ويشارك فيها 22
ً
يأتي ذلك على الرغم من إعــان الرئيس
عبدالفتاح السيسى مدينة أس ــوان عاصمة
لــلــقــارة الــســمــراء ،لكن منظمي البطولة لم
يترجموا ذلك في الواقع في تنظيم ولو ومباراة
على ملعب من مالعب الصعيد خــال "كان
."2019
ويــشــكــو أه ــال ــي الــصــعــيــد م ــن التهميش
عموما ،إذ اليــوجــد ستاد رياضي
الرياضي
ً
كبير ،أو مجمع رياضي في أي من محافظات
الصعيد تقام عليه فعالية رياضية دولية.
وأكــد محمود حسين ،وكيل لجنة الشباب
والــريــاضــة بمجلس ال ــن ــواب ،أن "الــرئــيــس
السيسى واف ــق على إنــشــاء مدينة أفريقية
لأللعاب الرياضية بأسوان ،في خطوة تعكس
االهــتــمــام مــن جانبه بتشييد بنية رياضية
متطورة بالصعيد".
وأضاف لـ"المصريون"" :إنشاء هذه المدينة
يعكس جهود الرئيس والحكومة في تحقيق
المزيد مــن اإلنــجــازات ،ويعطى دفــعــة قوية
لتدعيم العالقات بين مصر والقارة السمراء،
توجيها فــي غــايــة األهمية
فــضـ ًـا عــن كــونــه
ً
سيعود بالنفع على الرياضة المصرية كبنية
أساسية الستضافة فعاليات ومسابقات العديد
من الدول اإلفريقية وغيرها على أرض أسوان
خالل السنوات المقبلة".
وأشــــار وكــيــل لــجــنــة الــشــبــاب والــريــاضــة
بمجلس النواب إلى أن "مصر تسعى إلى تعزيز
العالقات بينها وبين جميع الدول اإلفريقية،
وإنــشــاء مــديــنــة ريــاضــيــة بمحافظة أس ــوان
ً
فضل عن جذب شريحة
سيحقق هذا الهدف،
كبيرة من السائحين إلى مصر".
ثمنت آمنة نصير ،عضو لجنة
من جانبهاّ ،
الــشــئــون اإلفــريــقــيــة بمجلس الــنــواب ،جهود
الرئيس والحكومة التي تجلت في إعالن مدينة
أسوان عاصمة للقارة اإلفريقية.
وأضــافــت لـــ"الــمــصــريــون"" :إنــشــاء مدينة
إفريقية لأللعاب الرياضية بأسوان له عدة
أوجه إيجابية ستصب فى مصلحة الوطن ،إذ
أن مدينة أسوان يوجد بها أعظم ثروة طبيعية
فــى التاريخ البشرى ،وســوف تكون مصدرًا
عظيما لجذب األنظار للسياحة في مصر".
ً
وطالبت بــضــرورة أن "يكون هناك توجيه
سلوكى مــن المشرفين على المدينة ،حتى
يكتمل الواقع المادي واألدبــي والمعنوي في

مستقبل السياحة ومستقبل مصر".
فــي الــســيــاق ،أش ــاد محمد الــغــول ،عضو
لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب ،بموافقة
الحكومة على تخصيص  500فــدان لمدينة
أســوان الجديدة ،إلنشاء أول مدينة إفريقية
لأللعاب الرياضية.
وأض ــاف لـــ"الــمــصــريــون"" :الــقــرار صائب
بنسبة مــائــة فــي الــمــائــة ،وج ــاء فــي الــوقــت
الــمــنــاســب ،ومــن شــأنــه أن ي ــؤدي إلــى تعزيز
ً
فضل
العالقات بين مصر والدول اإلفريقية،
عن تنمية جنوب الصعيد بشكل عام".
وأشار إلى أن "المدينة ستسهم بشكل كبير
فى جذب المستثمرين والسياحة في مصر"،
الفـ ًتــا إلــى أن "جميع ال ــدول اإلفريقية تهتم
بالنشاط التدريبى داخــل الــدول التى تتمتع
بمناخ مختلف ،ما سيجعل من مدينة أسوان
مكان جذب للدول اإلفريقية".
وأوضـ ـ ــح عــضــو لــجــنــة ح ــق ــوق اإلن ــس ــان
بــالــبــرلــمــان ،أن "وزيـ ــر الــشــبــاب والــريــاضــة
ومــنــدوب وزيــر الــدفــاع فــى طريقهما إلنهاء
الــرســومــات الــخــاصــة بــاالســتــاد والــمــديــنــة
الرياضية العمالقة التى ستكون بمثابة صرح
عمالق بالمحافظة".
وأكد الناقد الرياضى ،عالء عزت ،أن "بناء
استاد كبير أو مدينة رياضية كبيرة فى جنوب
مفيدا ،ألن االستفادة منها
الصعيد لن يكون
ً
ستكون لمدة  3أو  4أشهر فى السنة".
وتابع" :لماذا يتم دفع مليارات الجنيهات
مــن أجــل استغالل هــذه المنشآت فــى فترة
محدد من السنة ،وما سيترتب على ذلك من
خسائر اقتصادية فادحة ،فمن األفضل أن يتم
توجيهها لتطوير عدد من المالعب ،ما يسهم
فى رفع كفاءتها".
وأوضح أن "العائق الوحيد واألساسى الذى
يقف وراء عدم حدوث أى نهضة رياضية فى
جنوب الصعيد هو درجة الحرارة المرتفعة،
باإلضافة إلى نقص الخدمات التى يحتاج إليها
الجمهور فى مثل هذه المنافسات الرياضية".
واستطرد" :الدولة كانت تأمل فى استضافة
الــصــعــيــد إحـــدى مــجــمــوعــات "كـــان ،"2019
لوال شكوى المنتخبات اإلفريقية من ارتفاع
الرطوبة ودرجات الحرارة".
واعتبر عزت أن "العامل الثاني وراء عدم
وج ــود منشآت ريــاضــيــة هــو صعوبة التنقل
تقريبا ،ما قد
للجماهير لمسافة  1000كيلو
ً
يودى إلى فشل أى حدث رياضي".

أمير سعد

العامة للمرور.
وأضــاف أنه تم الكشف على  145ألف سائق ،خالل
الفترة من عــام  2015إلــى مطلع عــام  ،2019الف ًتا إلى
انخفاض نسبة التعاطي إلى  %12بعدما كانت .%24

وقــال النائب محمد زيــن ،عضو لجنة النقل بمجلس
النواب" :الحكومة أصبحت تتعامل مع ملف المخدرات
بجدية أكبر ،لما يمثله ذلك من خطر على أرواح المواطنين".
وأضاف لـ"المصريون"" :الدولة سنت قوانين للحد من

انتشار المخدرات ،والرئيس أخذ على عاتقه التخلص من
هذا السرطان داخل المؤسسات الحكومية ،وما يماثلها".
وتابع" :علينا أن نستأصل هؤالء األشخاص من مؤسسات
الدولة ألنهم يسيئون إليها ،وجميعنا شاهد ما حدث داخل
محطة سكك حديد مصر ،متمثلة في الكارثة الكبرى التي
وقعت في مطلع هذا العام ،وهو ما جعل الدولة تتحرك في
هذا الملف بسرعة وبجدية".
وقال الدكتور إبراهيم عسكر ،مدير البرنامج الوقائي
لمكافحة اإلدمــان" :حملة الرئيس السيسي للقضاء على
الــمــخــدرات اســتــهــدفــت  15800مــوظــف ،وبــلــغــت نسب
الحاالت اإليجابية  %8قبل شهر رمضان".
وأضــاف في تصريحات تليفزيونية ،أنه تم استكمال
الحملة بعد شهر رمــضــان ،وأظــهــرت أن نسبة تعاطي
الــمــخــدرات بين الموظفين تراجعت إلــى  ،%2.5إذ أن
"الموظفين تراجعوا عن التعاطي بعدما تأكدوا من جدية
الحملة".
ولفت عسكر إلى أن الحشيش والترامادول أكثر أنواع
مشيرا إلى أنه جرى
انتشارا بين الموظفين،
المخدرات
ً
ً
استهداف الموظفين الذين يعملون في أماكن حيوية مثل
خطوط القطارات ،فيما تلقى الخط الساخن اتصاالت من
 8آالف موظف لالستفسار عن مشاكلهم مع اإلدمان للعالج
في سرية تامة .

عمرو محمد

قصة هدف أشعل حر ًبا بين دولتين

السلفادور هزمت هندوراس بهدف قاتل فاشتعلت الحرب بني البلدني بعدها بثالثة أسابيع
في عام  1969خاضت السلفادور وهندوراس
حربا استغرقت  4أيــام وراح ضحيتها آالف
األرواح ،وما يزال كثيرون يتذكرون هذا النزاع
باسم "حرب الكرة".
ففي ذلك العام وتحديدا في  27يونيو ،كانت
النتيجة هدفين لكل منهما في ملعب أزتيكا في
مكسيكو سيتي .وكانت هذه المباراة الثالثة بين
الفريقين في غضون أسابيع بغية التأهل لكأس
العالم عام  1970في المكسيك في منافسة لم
يكن لها مثيل.
كانت هندوراس قد فازت في المباراة األولى
في تيجيوسيجالبا بهدف دون رد ،ولكن في
المباراة الثانية بسان سالفادور فازت السالفادور
بثالثة أهداف دون رد.
وقد شهدت المباراتان أحداث عنف.
وبينما تــدخــل الــمــبــاراة الثالثة والحاسمة
الدقيقة  11من الوقت اإلضافي تقدم العب
الــســلــفــادور الشهير حينئذ موريشيو "بيبو"
رودريحيز إلى منطقة جزاء هندوراس ،واستقبل
كرة برأسه ليحولها إلى داخل شباك الحارس
جيمي فاريال.
وفي الذكرى الخمسين الندالع الحرب ،تنقل
"بي بي سي" عن رودريجيز قوله" :عندما أحرزت
الهدف لم أكن اعتقد أن هناك مزيدا من الوقت
أمامهم للتعادل ،فقد كنت على يقين أننا فزنا
وانتهى األمر".
وانتهت المباراة بالفعل بفوز السلفادور بثالثة
أهــداف مقابل هدفين ،وقــد تعانق الالعبون
وتصافحوا وغــادروا الملعب ،ولكن في غضون
ثالثة أسابيع اندلعت الحرب بين البلدين.
فما هي الحكاية؟
كان عدد سكان السلفادور ،البالغ مساحتها
نحو مساحة ويلز 3 ،ماليين نسمة عام .1969
وكانت هناك نخبة من مالك األراضي يمتلكون
أغــلــب أراضـــي الــبــاد تــاركــيــن القليل للغاية
للمزارعين الفقراء.
بينما كانت هندوراس ،التي سيطرت عليها
حينئذ نخبة إقــطــاعــيــة صــغــيــرة أيــضــا ،تبلغ
مساحتها خمسة أضعاف مساحة السلفادور
وعدد سكانها  2.3مليون نسمة عام .1969
وكنتيجة لذلك كان أهالي السلفادور يهاجرون
إلــى هــنــدوراس بحثا عن العمل في الــزراعــة،
فضال عن العمل في شركات الفواكه األمريكية.
وف ــي ع ــام  1969ك ــان هــنــاك نــحــو  300ألــف
سلفادوري يعملون في هندوراس.

وكانت النخبة اإلقطاعية في السلفادور تدعم
هذه الهجرة الجماعية التي تخفف الضغط على
أراضيهم ،ولكن هذه الهجرة أدت إلى امتعاض
المزارعين في هندوراس الذين كانوا يناضلون
من أجل الحصول على مزيد من األراضــي من
النخبة اإلقطاعية حينئذ ،لذلك مررت حكومة
هــنــدوراس قانونا زراعــيــا إصالحيا لتخفيف
التوتر.
ول ــم تــكــن الــســلــطــات تــركــز عــلــى األراضـــي
المملوكة لشركات الفواكه األمريكية بل على
األراضي التي استقر فيها المزارعون المهاجرون
من السلفادور.ومن بين تلك األراضي كانت عدة
جزر في خليج فونسيكا بين البلدين.
وقد بدأ رئيس هندوراس حينئذ ،أوزوالــدو
لــوبــيــز أريــــانــــدو ،ف ــي تــرحــيــل اآلالف من
السلفادوريين إلى بالدهم.
ويقول دان هاجيدورن ،مؤلف كتاب حرب
المائة ســاعــة حــول هــذا الــنــزاع" :كــانــت هذه
الحرب أساسا حول األرض ،فهناك كثير من
الــنــاس فــي مساحة صغيرة وطبقة مسيطرة
تشعل النزاع بمساعدة الصحافة".
وكانت حكومة الرئيس السلفادوري ،فيدل
سانشيز هيرنانديز ،تناضل للتعامل مع العدد
الكبير من المزارعين العائدين بينما ظل مالك
األراضـ ــي يــدفــعــون بــاتــجــاه العمل العسكري،
في وقــت تحدثت فيه الصحف عن اضطهاد
المزارعين من سلفادور في هندوراس ومزاعم
عن اغتصاب وقتل.

كــانــت هــذه هــي المشاعر قبل مــبــاراة كرة
الــقــدم .ويقول الصحفي المكسيكي ريكاردو
أوتيرو" :تزامنت تلك األحــداث السياسية مع
المباريات ،وكــرة القدم في أمريكا الجنوبية
تحظى بالكثير من الشغف".
ويقول الالعب رودريجيز" :شعرنا أن علينا
واجبا وطنيا هو الفوز من أجل السلفادور ،كنا
نخشى الخسارة بسبب تلك الــظــروف ،كانت
الخسارة تعني عارا أبديا ،ما لم ندركه أن ذلك
الفوز وذلك الهدف سيكون رمزا للحرب".
ماذا حدث؟
في  27يونيو عــام  1969قــال وزيــر داخلية
السلفادور ،فرانشيسكو خوزيه جويريرو ،إن
نحو  12ألف سلفادوري غادروا هندوراس بعد
المباراة الثانية.
وذك ــرت صحيفة "الــجــارديــان" البريطانية
حينئذ إنــه ألقى باللوم على االضطهاد الذي
عانوه في هندوراس.
وفي اليوم التالي للمباراة ذكر تقرير لوكالة
األنــبــاء األمــريــكــيــة "ي ــو بــي آي :تــحــت عــنــوان
"السلفادور تنتصر في حرب كرة القدم" أن نحو
 1700من رجــال األمــن في المكسيك حضروا
الــمــبــاراة للسيطرة على الموقف فــي مــا كان
المشجعون السلفادوريون يهتفون "قتلة ،قتلة".
ويقول رودريــجــيــز" :يــرى الناس أن الهدف
أشعل الحرب ،في الواقع كانت الحرب ستندلع
بالهدف أو بدونه".
وفي األيام التالية وقعت مناوشات حدودية.

وفي  14يوليو أمرت حكومة السلفادور قواتها
بغزو هندوراس وشن غارات جوية ضدها.
وقــال هاجيدورن ،الــذي كــان ضمن القوات
األمريكية في منطقة خليج بنما" :كان بجانبي
جــهــاز إرسـ ــال ،وفــي ذلــك الــيــوم ارتــفــع صوت
الجهاز ،وتدفقت البرقيات ،لقد قامت قوات
السلفادور بغزو هندوراس".
وكــــــان ال ــص ــح ــف ــي الـــبـــولـــنـــدي ،ريــــــزارد
كابوشينسكي ،واحــدا من قليل من الصحفيين
األجــانــب فــي المنطقة حينئذ ،وقــد بــث أول
التقارير عن تلك الحرب من تيجيوسيجالبا في
تلك الليلة وقد استخدم جهاز االرسال الوحيد
في البالد في ذلــك الوقت بعد بحث الرئيس
لوبيز أريالندو الموقف مع السفير األمريكي.
ووصــف كابوشينسكي الحقا فــي مذكراته
عام  1978تلك الحرب بأنها حرب كرة القدم،
ويتذكر أنه شاهد كتابات على الحيطان تقول:
" ال أحد يهزم هندوراس ،سوف ننتقم  3مقابل
ال شيء".
وكانت منظمة الدول األمريكية قد نجحت في
التوصل لوقف إلطالق النار في  18يوليو لتنهي
حربا أسفرت عن مقتل  3آالف شخص أغلبهم
شرد كثيرون
من المدنيين من هندوراس ،كما ُ
في القتال .وقد سحبت السلفادور قواتها تحت
الضغط الدولي في أغسطس من ذلك العام.
ولكن األلــم لــم ينته فالتجارة بين البلدين
توقفت لعقود والحدود أغلقت.
وق ــال ــت ال ــدك ــت ــورة م ــو ه ــوم ــي ،األس ــت ــاذة
بجامعة جالسجو ،إن تلك المشاكل المحلية
الــتــي أدت النـــدالع حــرب كــرة الــقــدم ،وهــي
سيطرة نخبة إقطاعية على أغلب األراضي،
استمرت لعقود ،مشيرة إلى أن تلك األسباب
كانت وراء الحرب األهلية في السلفادور بين
عامي  1979و.1992
ومازال التوتر مستمرا بين البلدين ،ومازالت
النزاعات الحدودية متواصلة بينهما حتى اليوم.
ويقول رودريجيز البالغ من العمر  73عاما:
"بالنسبة لي سيظل ذلك الهدف دائما مصدرا
للفخر ،لقد استخدمت السلطات والسياسيون
نصرنا الرياضي لتمجيد صورة السلفادور".
وأضاف قائالً" :ورغم كل ما حدث بعد ذلك
فقد ظــل فريق السلفادور يحمل الكثير من
التقدير واالحترام لفريق هندوراس المنافس،
فلم تكن المباراة بالنسبة لنا بين عدوين بل بين
فريقين رياضيين متنافسين".

األحد
السنة الثامنة  -العدد 936
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هوس «يويتوب» يصل الفنانين ..الفلوس تحكم

لجا العديد من نجوم الفن خالل الفترة األخيرة إلى إنشاء
قنوات خاصة بهم على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ،ليس
سعيا إلى تحقيق
بغرض دعائي ،وإنما لغرض مادي في المقامً ،
الربح ،مستغلين شعبيتهم وجماهيريتهم؛ وأبرز هؤالء الفنان
عمرو ديــاب والنجم محمد رمضان ،والفنانة راينا يوسف،
وسما المصري.
وتجذب القنوات الخاصة بالفنانين ،ماليين المشاهدات،
خصوصا في الترويج ألحدث إصداراتهم من
ويتم استغاللها
ً
ومعيارا
مقياسا
أغانٍ منفردة أو ألبومات الجديدة ،حتى باتت
ً
ً
للشعبية ،فكل فنان يبحث عن االنتشار بكل الوسائل الممكنة،
وأصحب كثير من الفنانين يتفاخرون بأرقام المشاهدات التي
تحققها قنواتهم.
عمرو دياب
يعتبر عمرو دياب من أوائل النجوم الذين اهتموا بأن تكون
لهم قنوات خاصة عبر "يوتيوب" ،لطرح ألبوماته الغنائية قبل
معتمدا على عنصر التشويق.
طرحها في األسواق
ً
ومؤخرا عرض دياب ألبومه الجديد "معدي الناس" بأسلوب
ً
مبتكر وجديد ،فقد أعطى قناته األولوية في عرض برمو
األغنية الرئيسية التي تحمل نفس اسم األلبوم.
وتفاعل الجمهور بعد طرح االلبوم كامالً وحقق أكثر من
 10ماليين استماع بعد مرور  24ساعة من طرحه عبر قناته
الرسمية على "اليوتيوب".
وحصل دياب على جائزة "يوتيوب الذهبية" بمناسبة تخطي
قناته على "يوتيوب" لحاجز المليون مشترك في يوليو ،2015
وبذلك يكون أول فنان عربي يحصل على هذه الجائزة.
محمد رمضان
أث ــار الفنان محمد رمــضــان ج ــدالً
كبيرا خــال الفترة
ً
الماضية ،من خالل الفيديوهات المصورة التي يطرحها عبر
قناته على موقع "اليوتيوب" ،والتي استطاعت أن تجذب أكثر
من  120مليون مشاهدة ،وهي من إنتاجه الشخصي ""MR
اختصار الحروف األولى من اسم رمضان.
واحتفل رمضان بدخوله قناته الرسمية على "يوتيوب" ضمن
أعلى  100قناة على مستوى العالم ،بعد يومين من دخولها.
وكتب عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس
بوك" ،قائالً" :الحمد لله قناتى الرسمية على يوتيوب دخلت
ضمن أعلى 100قــنــاة على مستوى العالم منذ بــدايــة عام
 ..2019ترتيبها اآلن  47ثقتى فى الله".
ويواصل رمضان حصد نجاح أغنيته الجديد "إفريقيا"،
التى طرحها عبر "يوتيوب" وحققت في غضون أيــام قليلة،
مليون مشاهدة.
وحقق كليب "بابا" حوالى  7ونصف مليون مشاهدة على
"يوتيوب" خالل الـ  6أيام من عرضها .واألغنية من كلمات
خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد
الواحد.
واســتــطــاع رمــضــان فــي غضون عــام ،تقديم العديد من
األغاني المصورة بطريقة الفيديو كليب ،وحققت مشاهدات
كبيرة ،حيث إن "مافيا" كانت األعلى مشاهدة من بين أغانيه.
وتأتى فى المرتبة الثانية أغنية "نمبر وان" التى حققت
 106ماليين مشاهدة منذ طرحها ،وحلت أغنية "الملك" فى
المرتبة الثالثة بعدما حصدت  91مليون مشاهدة ،فيما جاءت
أغنية "فيروس" فى المركز الرابع بـ  26مليون مشاهدة.
مجموع الكليبات التي أنتجها رمضان كان من الممكن أن
سينمائيا يرد على منتقديه باإليرادات،
فيلما
ً
ينتج بدالً منها ً
قياسا
خصوصا أن إي ــرادات قناة "اليويتوب" الخاصة به
ً
ً
إلجمالي عدد المشاهدات عليها وصل لمليار ،وحققت خالل
الشهر األخير  10آالف و 200دوالر.
سما المصرى
لجأت الراقصة سما المصري إلى "يوتيوب" من أجل تقديم
برنامج جديد ،بعد فشلها في الوصول إلى اتفاق مع قناة
فضائية للظهور من خاللها.
وقامت المصري بتسجيل حلقات برنامج باسم "أهل العلم"
قبل شهر رمضان الماضي عبر قناتها على "يوتيوب" ،لكنه لم
يخرج للنور بعد ضجة كبيرة صاحبته ولم تكشف وقتها عن

القناة التي كان يفترض أن تعرضه وتراجعت.
فضيا من
ـا
ـ
درع
كما حصدت المصري ،منذ فترة قريبة
ً
ً
"يوتيوب" بعدما تجاوزت قناتها المائة ألف مشترك.
وشاركت متابعيها صورة لها على حسابها عبر أحد مواقع
التواصل االجتماعي ،وهي تحمل درع "يوتيوب" الفضي خلف
ظهرها وفوق مؤخرتها.
وعلقت على الصورة قائلة" :مبروك أخدت درع اليوتيوب
الفضي خــاص عقبال الــذهــب" .وتــابــعــت" :شــوفــوا فيديو
االحــتــفــال بــالــدرع على قناة اليوتيوب بتاعتي اللينك في
الستوري وهنا في البايو ..أحلى درع ده وال إيه".
وعلى الفور ،هاجمها متابعوها واتهموها بإثارة الغرائز

واالعتماد على مناطق معينة في جسدها إلثارة المشاهدين
للحصول على مثل هذه الجوائز.
يذكر أن المصري متوقفة عن ممارسة أي نشاط فني
منذ فترة كما أن مشاريعها المختلفة التي تعلن عنها تتعثر
باستمرار.
رانيا يوسف
في مطلع العام الــجــاري ،أفصحت الفنانة رانيا يوسف
عن مفاجأتها لجمهورها ،وهي أنها ستطرح برنامجا ً تقدمه
للمرة األولى ،من خالل قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"
وحساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وبعد نجاح البرنامج ،أعربت عن سعادتها بنجاح الموسم

األول من برنامجها  ،MORE ABOUT RANIAالذي
عــرض خــال الــفــتــرة األخــيــرة عبر قناتها الــخــاصــة على
"يوتيوب" ،وتضمنت  12حلقة حققت مليون ونصف مشاهدة.
وقالت "رانيا" ،إن "نجاح البرنامج يعود الفضل فيه إلى
جمهورها الذي جاءت تعليقاته تشيد بفكرة البرنامج" ،مشيرة
إلــى أن "الفكرة جديدة عبر مواقع التواصل االجتماعي
وقررت استهداف جمهورها عبر السوشيال ميديا".
وذكرت أنه "من المرجح أن يكون هناك موسم ثاني من
البرنامج وسيتم عقد جلسات عمل مع الشركة المنتجة
للبرنامج حتى يتم االستقرار على تفاصيل الموسم الثاني
من البرنامج".
الجدير بالذكر أن برنامج MORE ABOUT RANIA
من إنتاج شركه  CCONNECTوتضمنت  12حلقه ظهرت
به رانيا حياتها الشخصية داخل منزلها وكان الظهور األول
لوالدها الذي كشف به العديد من المفاجآت.
لماذا توجه الفنانون لـ "اليوتيوب"؟
يقول الدكتور أسامة مصطفي خبير تكنولوجيا المعلومات،
إن "هــنــاك مــن يلجأ لعمل قناة خاصة بــه على "يوتيوب"
للحصول على أعلى تريند من خالل نسبة المشاهدات،
من خالل نشر صور شخصية ،أو مقاطع فيديو ،والبعض
يدشن القناة لكي يسلط األضــواء على نفسه خاصة
بعيدا عن األعمال السينمائية ،بأن ينشر
إذا ما كان ً
صور خليعة أو فيديو مثير حتى يتفاعل الجمهور
معه".
وأضاف لـ"المصريون" ،أنه "كلما كانت نسبة
المشاهدات أكثر كلما كانت اإلعالنات أكثر
على القناة الخاصة بالفنان ،لذلك نشاهد
ـســا كــبــيـ ًـرا بــيــن الــعــديــد مــن نجوم
تــنــافـ ً
الوسط الفني على "يوتيوب".
وأشار إلى أن "الفنان يحصل على
عائد مادي كبير في حال الحصول
على أعلى نسبة مشاهدات ،إذ من
الممكن أن يحصل عــلــى  %70من
العائد الــمــادي بينما يحصل صاحب
القناة على  ،"%30الف ًتا إلــى أن "إنتاج
الفيديو الواحد يحتاج إلى ميزانية كبيرة"،
من غير أن يحدد الرقم.
في السياق ،قال الدكتور سعيد صادق ،أستاذ
علم االجتماع السياسي بالجامعة األمريكية ،إن
"تدشين قنوات خاصة للفنانين على موقع يوتيوب،
ربما يكون لحسابات أخرى لبعض الفنانين؛ أهمها
البعد عن الرقابة".
وأضاف لـ"المصريون"" :على موقع اليوتيوب ال توجد
رقابة مثل الرقابة على األعمال السينمائية أو التليفزيونية
تحذف مشاهد أو جملة قد تكون خادشة للحياة ،أو تكزن
سببا في إثارة مشاكل سياسية ،لذالك نجد الفنان أو الفنانة
ً
صورا أو فيديوهات يعبر فيها عن
على قناته الخاصة ينشر
ً
نفسه بطريقة معينة ،سواء بالرقص أو بالمالبس الشفافة،
تماما لجذب
أو في المطبخ أو ربما يكون المحتوى مختل ًفا
ً
أكبر عدد من الجمهور المتفاعل".
وأضاف" :على سبيل المثال الفنان محمد رمضان خالل
الفترة األخــيــرة حصل على أعلى "تــريــنــد" بسبب تفاعل
الجمهور معه ،وحقق ذلــك عن طريق بعض الفيديوهات
الغنائية على قناته مثل "نمبر وان" و"مافيا" و"أفريقيا" بأداء
وحركات معينة ،مما يعود عليه بعائد مادي كبير من خالل
تفاعل الجمهور".
وأشار إلى أن "العديد من الفيديوهات والصور التي تنشر
لحصد اعلي مشاهدة وتفاعل مثيرة" ،الف ًتا إلى أن "من يقوم
بذلك ال يتهم سوى بالحصول على عائد مــادي ،من خالل
واعيا ولديه قدرة على تمييز
التفاعل ،لكن الجمهور أصبع
ً
الغث من السمين".

مصطفى صابر

عمرو دياب بحصل عىل
الدرع الذهبى ..سما
المرصى عىل الفىض..
ورمضان يصل لـ 120
مليون مشاهدة

خبري تكنولوجيا :يستغلون
شعبيتهم فى جذب اإلعالن
لقنواتهم ..أستاذ علم
اجتماع :البعد عن مقص
الرقيب هو الهدف

القضاء األردنى يطوى صفحة «اإلخوان»

إخواىن سابق :أطماعها فى السلطة دفعت معظم الدول لحظر نشاطها >> إسالميون :حل الجماعة فى األردن انتصار لثورة  30يونيو فى مرص
تتلقى جماعة اإلخ ــوان المسلمين ،ضربات موجعة
منذ سقوطها من حكم مصر في ثورة  30يونيو ،2013
فقد أدركت معظم الدول خطورة جماعة اإلخوان ،فهناك
دول صنفتها إرهابية بالفعل؛ مثل مصر ،والسعودية،
واإلم ــارات ،وهناك دول تتعامل معها واقع ًّيا على أنها
خطر داهــم ،وتترقب تحركات أعضائها ،وفــي أمريكا
وقع جدل كبير حول إصدار قرار نهائي بحظر جماعة
اإلخوان ،والتحفظ على أموالها ،والقبض على أعضائها،
ومــصــادرة أي نشاط لها ،وهناك توقعات بــأن اإلدارة
الجديدة بعد "تيريزا مــاي" في بريطانيا؛ ربما تتعامل
بحزم مع خروقات اإلخوان والقالقل التي ُيثيرونها في
الدول التي ُيقيمون فيها.
وكانت آخر القرارات التي عصفت بجماعة اإلخوان
ِ
تستجب لمطلب جمعية
هو قرار المحكمة األردنية ،فلم
اإلخوان الحالية المنشأة سنة  ،2015ورفضت المحكمة
قانونيا للجماعة األولــى
اعتبار هــذه الجمعية خل ًفا
ً
المنحلة من قبل ،وبالتالي فال يحق للجمعية الحديثة
وضع اليد على األموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها
الجماعة المنحلة ،وكان المراقب العام األسبق للجماعة،
عبد المجيد ذنيبات ،أنشأ هــذه الجمعية رغــم رفض
قيادة جماعة اإلخوان ذلك ،ووصفوا هذا بأنه "انقالب
على شرعية الجماعة ،وقيادتها المنتخبة ،وفق اللوائح
الشورية داخلها".
الخبراء في شئون الحركات اإلسالمية من جانبهم،
أكدوا أن قرار القضاء األردني يعتبر من تبعات ثورة 30
يونيو التي قامت في مصر عام  ،2013ونتج عنها عزل
الرئيس األسبق محمد مرسي ،وإظهار الوجه الحقيقي
للجماعة.
وأكد الخبراء ،أن األمر لن يتوقف عند األردن فقط ،بل
قريبا بإدراج الجماعة على قوائم
ستكون هناك قرارات
ً
الكيانات اإلرهابية ،في عدد من الــدول األوروبية مثل
أمريكا ،وألمانيا ،وفرنسا ،والنمسا ..وغيرها من الدول
التي باتت تدرك خطورة ذلك التنظيم على العالم أجمع.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" ،آراء الخبراء في
تأثير حل جماعة اإلخوان في األردن على وضعها في دول
الوطن العربي.
القضاء األردنى يعصف باإلخوان
ـرارا
أص ــدرت محكمة التمييز األردنــيــة ،مــؤخـ ًـرا ق ـ ً

قضائيا يعتبر جماعة اإلخــوان المسلمين التى رخصت
ً
حكما ،بموجب أحكام القانون.
عام  1946منحلة
ً
ورتّبت أعلى محكمة فى األردن على ذلك أن جمعية
قانونيا
اإلخوان الحالية المنشأة سنة  2015ليست خل ًفا
ً
لتلك القديمة ،وعليه فال حق لها في وضــع اليد على
األم ــوال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة
المنحلة ،وبهذا القرار يكون قــادة من جماعة اإلخــوان
قد خسروا جولة جديدة من الصراع مع منافسيهم في
التنظيم اإلخــوانــي ،ونجحوا في إبقاء أمــوال وعقارات
مسجلة بأسمائهم الشخصية في ذمتهم المالية.
وكشف القرار القضائي الحاسم ،عن الصراع الدائر
بين صقور جماعة اإلخوان في األردن ،وقادة مناهضين،
سعوا للحصول على الحق القانوني في تسيير أمالك
الجماعة ،وقــد جــاء قــرار القضاء األردنـــي بعد طعن
تقدم به عدد من قادة الجماعة المحسوبين على طائفة
"الصقور داخل إخوان األردن ،طالبوا فيه القضاء بمنحهم
األحقية في امتالك األموال المنقولة ،التي كانت تسيطر
عليها الجماعة المنحلة".

ورغم بروز خالف األولويات هذا كعنوان
بارز للصراع داخل إخوان األردن ،إال أن
السباق على وضع اليد على الممتلكات
يبدو األهم ،حيث من يمتلك أموال
الجماعة تسيير بيده دفة النشاط
والتوجيه داخــل إخــوان األردن،
أيضا
ويضيف القرار القضائي
ً
ـــعـــدا آخـ ــر ف ــي تــأكــيــد حظر
بُ ً
جماعة اإلخــوان المسلمين في
األردن ،لــكـ ّن الجماعة ستبقى
ممثلة بجمعية اإلخوان المسلمين
المرخصة في البالد.
بريطانيا مازالت تدعم
اإلخوان
من جانبه ،قال إبراهيم ربيع ،القيادي
الــســابــق بجماعة اإلخــــوان ،إن ق ــرار القضاء
األردنــي يعتبر من تبعات ثورة  30يونيو التي قامت في
مصر عام  ،2013ونتج عنها عزل الرئيس األسبق محمد

مرسي ،وإظهار الوجه الحقيقي للجماعة.
وفي تصريحات لـ«المصريون» ،أضاف «ربيع» ،أن األمر
لن يتوقف عند األردن فقط ،بل ستكون هناك قرارات
قريبا بإدراج الجماعة على قوائم الكيانات اإلرهابية ،في
ً
عدد من الدول األوروبية مثل أمريكا ،وألمانيا ،وفرنسا،
والنمسا ..وغيرها من الــدول التي باتت تدرك خطورة
ذلك التنظيم على العالم أجمع.
القيادي السابق بالجماعة ،أشار إلى أن األردن أدركت
خطورة ذلــك الكيان الــمــوازي للدولة الوطنية ،ومــن ثم
متابعا «أصبح هناك كيان موازٍ للدولة،
اتخذت القرار،
ً
ش َعب وفــروع تابعة للجماعة موازية
وأصبحت هناك ُ
لمحافظات الدولة ،كما أصبح هناك مرشد موازٍ للملك،
وهذا بالطبع ال يجوز وخطر».
كثيرا العالم من
ـذرت
ـ
ح
مصر
ولفت "ربيع" ،إلى أن
ً
هذه الجماعة ،وقدمت المستندات واألدلــة والبراهين
التي تثبت أنهم ال يريدون العيش في سالم ،وأنه ال يمكن
التعايش مع كيانهم الموازي للدولة الوطنية ،غير أنهم لم
ينتبهوا أو ربما تغافلوا وها هم اآلن بدأوا في التنبه لما
حذرت منه مصر.
وأردف« :رغم كل ذلك ورغم تنبه بعض
ال ــدول لخطورتهم إال أن بريطانيا
م ــازال ــت تــدعــمــهــم وت ــق ــدم لهم
الــمــعــونــة والــمــســاعــدة لكي
يستمروا ،وهــذا ألنها هي
من أسست ذلــك التنظيم
لمساعدتها فــي تحقيق
أهــدافــهــا االســتــعــمــاريــة
ف ــي الــمــنــطــقــة وكــذلــك
لتنفيذ أي مخطط تريد
مستطردا« :إذا
تحقيقه»،
ً
لم تجد فائدة منهم وإذا
انتهى دور الجماعة فإنها -
أي بريطانيا  -ستكون أول من
يتخلى عنهم».
واخــتــتــم «ربــيــع» ،حديثه قــائـ ًـا:
«نتيجة للجهود التي قامت بها أجهزة
مصر ،بدأ العالم يقتنع بأنها على حق تجاه ذلك
التنظيم اإلرهــابــي الخطير ،وهــنــاك مــن اقتنع واتخذ

إجــراءات مثل دولة اإلمــارات العربية المتحدة ،ومملكة
الــبــحــريــن ،والمملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ،وجمهورية
موريتانيا ،وهناك من لحق بها مثل المملكة األردنية
تاريخيا بحل
قضائيا
حكما
الهاشمية التي أصــدرت
ً
ً
ً
جماعة اإلخوان.
خطرا على معظم
تمثل
أصبحت
«اإلخوان»
ً
الدول
على السياق ذاتــه ،قــال الدكتور خالد الزعفراني،
القيادي السابق بالجماعة والباحث في شئون الحركات
اإلسالمية ،إن ما حدث من اإلخوان في مصر وترشحهم
في انتخابات الرئاسة رغم نفيهم أنهم يسعون للسلطة
كثيرا من الدول تنظر لإلخوان على أن
أو الترشح ،جعل
ً
لهم تطلعات سياسية ،وبالتالي بدأت تأخذ حذرها من
الجماعة.
وأضاف «الزعفراني» ،في تصريحات لـ«المصريون»،
أن الصدام الذي حدث مع الدولة المصرية وما قامت
مؤخرا جعلها مصدر قلق بالنسبة إلى كثير
به الجماعة
ً
من الدول ،بل ودفع بعض الدول إلى اتخاذ عدة إجراءات
ضدها ،وكان من بينها القرار األخير الذي صدر بحق
الجماعة في األردن واعتبارها محلولة بموجب القانون.
القيادي السابق بالجماعة ،أشار إلى أن الحكومات
والجماهير باتت تمثل لهم تلك الجماعة مصدر قلق
ورعـ ًـبــا ،وثبت لهم أنها ليست جماعة دعــويــة ولكنها
كيان سياسي له تطلعات سياسية ،وحلم السلطة ،وأنهم
خطرا على الدولة ،وبالتالي تم اتخاذ مجموعة
يمثلون
ً
من اإلجــراءات ضدهم في عدد من الــدول كان آخرها
األردن.
وفسر الباحث في شئون الحركات اإلسالمية ،العالقة
الجيدة التي كانت تجمع العائلة الحاكمة باإلخوان في
األردن ،حيث قال إنه في الخمسينيات كانت هناك محاولة
لالنقالب على الملك حسين ،ووقتها كانت "اإلخ ــوان"
مشاركة في المحاولة غير أنهم أخبروه بها ،ما نتج عنه
نشوء عالقة جيدة استمرت من وقتها وحتى وقت قريب،
غير أن تطلعاتهم وما بدر منهم الفترة الماضية جعل بعض
الدول تحظرهم وتتخذ ضدهم إجراءات صارمة.

حسن عالم
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مصايف المصريين..
«على قد فلوسك ..دلع نفسك»

مع قدوم فصل الصيف ،تكتظ المدن الساحلية بماليين المصريين
ممن يقصدونها بحثًا عن االستجمام وقضاء بضعة أيام يغسلون فيها
همومهم المتراكمة على مدار العام ،في ظل ضغوط وأعباء حياتية
امسك حرامي.
النصب
عالم
جديدة
وسائل
التغيير،
شيء طاله
كما كل
بيوم واحد
فى ولو
اليومي
روتينهم
طرأتكسر
خالله عن
يبحثون من
متزايدة،
زاد ذلك من التعقيدات التى يواجهها الضحايا لمالحقة اللص
الذهنية
عنه
تكونت
اآلن
الحرامى
والسرقة،
الصورة أسعار
الكبير في
االرتفاع
كما مع
خاصة
البحر،
يعدأحضان
فلمبين
يقضونه
مثل رأس
تكلفة؛
األتوبيساألقل
إلىالمصايف
يصعدهؤالء
الذىيقصد
غالبا ما
ألجلالبر اإللكتروني ،وهو ما استدعى تحركً ا داخل مجلس النواب للتعامل
الركاب
ويزاحم
فى الماضي،
المصايف.هو ً
والمعارف
محطةالجيران
األسر مع
وبلطيم ،حيث
وجمصة
للنصبفى مع تحديات الجريمة الحديثة.
رمسيس
بعضفى
تشتركيقف
النصاب الذى
أو ذلك
سرقتهم،
زر الغذائية
مؤنهم
واألرياف،معهم
المصايف ،حاملين
منأحد
القادمينإلى
سيارة تنقلهم
علىإيجار
فبضغطة
المحافظات
ضحاياه
حسب
الرحلة على
تكلفة
وتختلف
النفقات،
يحتاجونها لتقليل
آمن ،ال
فى مكان
يجلس
اللص
السرقة ،بينما
التىتتم عملية
واحدة،
اليوم
رحلة
تتكلف
ما
عادة
أنه
إال
منه،
القرب
أو
المصيف
عن
البعد
الشهيرة:
بالعبارة
الشارع
فى
الضحايا
يالحقه
وال
الشرطة،
تطارده
عمرو محمد
مبكرا
الواحد نحو  100جنيه للفرد .على الجانب اآلخر ،هناك من يستعد
ً
للمصيف ،ويبحث عن شقة أو شاليه يمضي فيها فترة أسبوع أو أقل،
بينما هناك من يبحث عن متعة قضاء الصيف على شواطئ النخبة ،التي
تقصدها "الطبقة المخملية" داخل المجتمع ،وال يكترث هؤالء بما قد
يتكبدونه في سبيل الراحة واالستجمام.

خالد الشرقاوى

إجازة وراحة حلم الجميع ..لكن "العني بصرية واإليد قصرية" ..مصايف اليوم الواحد تجذب الفقراء ..و"التنمر" يثري غضب المرصيني
األثرياء يهربون إىل الساحل الشماىل ..و"السخنة" للمرصيني واألجانب >> رأس الرب من مصيف الملوك والفنانني إىل "مارينا الفقراء" ..واإلسكندرية خاطفة القلوب فى كل العصور
تنمر ضد المصطافني

إال أن أكثر ما يلفت االنتباه حالة
التنمر ،الــتــى تــحــدث تــجــاه الطبقات
الفقيرة ونشر التعليقات التى تسىء
إليهم على مواقع التواصل االجتماعى،
بسبب مظهرهم الذي ال يبدو من وجهة
مالئما.
نظر منتقديهم
ً
وتقول الدكتورة سوسن الفايد ،أستاذ
علم النفس السياسى بالمركز القومى
للبحوث الجنائية واالجــتــمــاعــيــة ،إن
"حالة التنمر داخل المجتمع لها دوافع
اجتماعية وسياسية ،قد يكون الهدف
منها بث التفرقة داخل المجتمع ضمن
حروب "الجيل الرابع" التى تعتمد على
التفرقة ،إال أنــه ال يمكن تعميم هذا
الجانب على مثل هذه الظاهرة".
وأوضــحــت لـــ"الــمــصــريــون"" :هناك
دوافــــــع اجــتــمــاعــيــة لــلــســخــريــة من

مصيف رأس الرب" ..مارينا الفقراء"

المصطافين الغالبة؛ تتمثل فى روح
االستعالء المنتشرة داخــل المجتمع،
خاصة وأن الشباب هم المسيطرون
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى،
وأصــبــح هناك نقص أخــاقــى وغياب
فــكــرى لــديــهــم فــى ظــل غــيــاب عــوامــل
الــتــوعــيــة ،واألســــوأ مــن ذل ــك أنــهــم ال
يكترثون للبعد اإلنسانى لهذه المواقف،
وما تسببه تعليقاتهم من حرج وأذى فى
نفوس اآلخرين ،وال يدركون ما تمثله
ه ــذه "الــنــزهــة" مــن قيمة كــبــرى لــدى
غيرهم" .وأشارت خبيرة علم االجتماع،
إلى أن "هناك من ينشر صور المصايف
المكتظة بالمصطافين ويسخر منها
على الــرغــم مــن عــدم قــدرتــه للذهاب
إليها ،ويفعل ذلك إلرضاء نفسه وتغذية
روح االستعالء لديه".

مليون زائر لـ"بلطيم"

فى كفر الشيخ ،يجذب مصيف بلطيم ،األسر
البسيطة والمتوسطة ،ويستقبل المصيف نحو مليون
زائــر خــال عطالت األعــيــاد ،حيث يتميز بالهدوء
وصفاء المياه ،وال يتكلف أية رسوم لقضاء يوم كامل
على شاطئ البحر.
ويتكون مصيف بلطيم ،من  6شواطئ هى "الفنار-
النرجس -الزهراء -السالم -األمل -الفيروز" وبها
اآلالف من العشش والشقق والفيالت المتعددة.
يتكون كل شاطئ من  6صفوف كل صف تم بناء
العشش والفيالت فيه بطريقة منظمة ومساحة
المصيف  11كم وعدد الفنادق أربعة :هى كيلوباترا
بمنطقة النرجس ودهب بمنطقة الزهراء والقوات
المسلحة بمنطقة األمــل وفندق للشرطة بشاطئ

الــســام ،وجميعها مفتوحة للجمهور حتى فندق
القوات المسلحة ،باستثناء فندق الشرطة الخاص
برجال الشرطة ،واألسعار فى حدود  200جنيه لليوم
الواحد ،وأسعار الشقق والعشش تتراوح بين  100إلى
جنيها حسب موقع الشقق والعشش من البحر.
350
ً
وعلى شاطئ البحر المتوسط ،يمكن استئجار شمية
جنيها فقط ،باإلضافة لوجود دورات
وكرسى بـ 13
ً
مياه عامة دون اللجوء للفنادق ،ويمكن االنتقال بين
الشواطئ بالطفطف بـ  2جنيه ،والراغب فى المبيت
فهناك عدد من الفنادق منها فندق كيلوباترا ،لقاء
75جنيها فقط ،وأســعــار األك ــات رخيصة
الليلة
ً
وخاصة بالمطاعم الشعبية التى تقدم العديد من
األسماك بأسعار مخفضة.

رأس الــبــر ..هــى المدينة الــتــى أطــلــق عليها فى
الماضى "عــروس المصايف" ،واآلن أصحبت تسمى
بـ"مارينا الفقراء" ،يفضلها الكثيرون مصي ًفا أكثر منها
مدينة للسكن.
إذ يعد المصيف الذى يقع بمحافظة دمياط ،أحد
نظرا لطبيعته
أشهر وأقدم المصايف التى عرفتها مصر ً
الخاصة ،وعــرف بأنه وجهة المشاهير من الكتاب
والصحفيين وأهــل الفن وكذلك كبار الشخصيات،
زاره أفراد العائلة المالكة منذ عهد محمد على ومنها
الملكة نازلى وكذلك الزعيم جمال عبد الناصر وأم
كلثوم ومحمد عبد الوهاب ،وهو يعنى "منطقة النجاة".
ويوجد فى رأس البر ،ما يقرب من  2050فيال
و 22500وحدة سكنية و 120عمارة و 77فند ًقا منها
 20فى المستوى السياحى ،ويتميز مصيف رأس البر
عموميا أشهرها سوق - 63 - 33
بوجود  11سو ًقا
ً
 101- 89وسوق مدينة العرائس ،بخالف شارع النيل
الشهير ،وكذلك العديد من المطاعم والكافيتريات

جمصة..
مصيف الغالبة
فى محافظة الدقهلية يوجد شاطئ
"جمصة" ،الــذي يوصف بأنه "مصيف
الغالبة" ،بسبب انخفاض أسعار إيجار
الــشــقــق ،حيث يــبــدأ اإليــجــار مــن 100
جنيه فــى الليلة ،ويصل إلــى  300فى
بعض األحيان وهو فى متناول العديد
من األسر المصرية ،باإلضافة إلى قربه
من العديد من المحافظات ،مما يجعله
مقصدا للعديد من األسر التى تريد أن
ً
تقضى أيام قليلة.

والمحال التجارية.
كبيرا هى الرحمة واألوقاف
مسجدا
كما يوجد 11
ً
ً
والبلدية ومسجد شارع  77ومسجد  89ومسجد 101
ومسجد المجمع اإلسالمى ومسجد المنطقة األولى
ومسجد الجربى ومسجد الــفــرقــان كما يــوجــد بها
كنيستى العذراء وكنسية مارى جرجس.
وتتوقف أسعار اإليجار بالمصيف التى ال تقارن
بالمصايف األخرى ،على موقع وشكل الوحدة السكنية
ودائما ما يفضل الرواد
ومدى توافر اإلمكانيات بها،
ً
السكن البحرى الغربى وهو السكن الذى تتزايد أسعاره
جنيها لليلة إلى
فى شهرى يوليو وأغسطس من 150
ً
 300جنيه وتتراوح أسعار السكن القبلى الشرقى من
 100جنيه إلى  200جنيه.
وتتزايد أسعار اإليــجــارات للوحدات المطلة على
البحر مباشرة حتى تصل الليلة ما بين  300إلى 500
جنيه ،كما يبلغ سعر الشمسية على شاطئ البالج والتى
جنيها.
تحتوى على شمسية وأربعة كراسى 50
ً

الساحل الشماىل ..قبلة األثرياء والمشاهري

أما في الشاحل الشمالى ،تعد قرى مارينا حلم الكثيرين من
الطبقات المتوسطة فى المجتمع ،وسبيل األغنياء للحصول
على خصوصية أكثر ،فضالً عن سيدى عبدالرحمن ومراسى
وهايسندا باى واألخيرتان هما األشهر فى مصر اآلن.

وبالحديث عن القرى الواقعة بين مارينا وقرى سيدى عبد
بعيدا عن الشواطئ من ألف جنيه فى
الرحمن ،يبدأ سعر الشالية ً
تدريجيا كلما اقتربت من البحر ،أما
اليوم الواحد ،وترتفع األسعار
ً
عن أسعار الفيالت التى تصل فى اليوم الواحد إلى  5آالف جنيه.

العني السخنة ..للمرصيني واألجانب

مترا على
تمتد شواطئ السخنة بالسويس لمسافة  80كيلو ً
بدءا من الحدود الجنوبية لرأس األدبية
ساحل البحر األحمرً ،
جنوبا ،وتتميز منطقة العين السخنة
الزعفرانة
شماالً ،وحتى رأس
ً
بواجهة سياحية جــديــدة ،تستطيع جــذب المصريين والسياح
من شتى أنحاء العالم إلــى مصر ،خاصة أنها نموذج سياحى
فريد من حيث الطبيعة الخالبة والشمس الدافئة طوال العام

وجبالها الشاهقة الرائعة والعيون الكبريتية التى تعالج الكثير من
األمراض.
وتنتشر الفنادق بالعين السخنة ،مثل فندق موفنبيك ويصل
سعر الليلة للفرد إلى  900جنيه ،وفندق ستيال دى مارى ،ويصل
سعر الليلة إلى  700جنيه ،وبالميرا  400جنيه والوادى ،ومنتجعات
سياحية أخرى.

اإلسكندرية ..خاطفة قلوب المرصيني
تلبى شواطئ اإلسكندرية ،كافة طبقات المجتمع ،حيث
تقسم الشواطئ إلى مجانية وعددها  5شواطئ وهى "جليم
– شهر العسل – الهانوفيل – المكس – سيدى كرير"
 ،حيث يسمح للمصطاف بدخوله بالشمسية والكرسى
الخاص به – وفى حالة رغبته فى تأجير شمسيه يكون
سعرها  3جنيهات ،والكرسى إيجاره جنيه واحد من منفذ
البيع الخاص بالمحافظة ،مع استخدام جميع الخدمات
مجا ًنا من وحدات خلع المالبس ودورات المياه.
أيضا شواطئ بنظام الخدمة لمن يطلبها وهى
وهناك ً
"ميامى – سيدى بشر – أبو هيف  – 1أبو هيف – 2
األنفوشى  – 1األنفوشى  -2الدخيلة شرق – الدخيلة غرب
– هدير – تقسيم المالح – السالم – زهراء الهانوفيل
– أبو يوسف  -فاميلى بيتش – شط إسكندرية – الصفا"،

وهى تجمع بين الشواطئ المجانية والخدمة لمن يطلبها.
فإذا أراد المصطاف دخول الشاطئ بالشمسية والكرسى
الخاص به فليدخل دون دفع أى مقابل مع استمتاعه بكافة
الخدمات والمرافق مجا ًنا ،أما فى حالة الرغبة فى تأجير
شمسيه فيكون رسم دخول الفرد (  5جنيهات ) .وبالنسبة
للشواطئ المميزة ،يبلغ عددها  19شاطئا وهى "المندرة
 – 2المندرة  – 3العصافرة  – 1العصافرة  – 2ميامى
المميز – سيدى بشر – سيدى بشر  – 1أبو هيف المميز
– السرايا – السلسلة – القويرى – بليس – بليس 2
– البيطاش  – 1البيطاش  – 2الهانوفيل مميز شرق –
الهانوفيل  – 2أبو تالت  – 1أبو تالت  ،"2وهى شواطئ
غير مسموح فيها بدخول شمسية وكرسى – ورسم دخول
الفرد  7جنيهات.

الفيوم ..قبلة عشاق المغامرات
عــلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه ــا لــيــســت من
المحافظات الساحلية ،التى يــروج لها
فــى المصايف ،إال أنها تذخر بأماكن
ســيــاحــيــة تــضــمــن لــفــنــادقــهــا اإلشــغــال
الكامل فى موسم الصيف ،خاصة من

مطروح ..متعة المياه الزرقاء
يتوافد على محافظة مطروح والساحل الشمالى ،الرواد
سنويا،
من المحافظات المختلفة ،نحو  7ماليين مصطاف
ً
وتتعدد المقاصد الترفيهية ،بمدن ومراكز المحافظة
المختلفة ومــن بينها منطقة الساحل الشمالي ،حيث
تنتشر الشواطئ والمنتجعات والقرى السياحية المختلفة
واأللعاب المائية واألكوا برك والمالهى التقليدية وغيرها
من وسائل الترفيه والمتنزهات ،إضافة إلى تنظيم حفالت
فنية وغنائية لكبار المطربين والفنانين المصريين والعرب
واألجانب ،طوال فصل الصيف .وتفتح محافظة مطروح،
جميع الــشــواطــئ مــجــا ًنــا أم ــام المواطنين ،وال يتكلف

المصطاف ســوى إيجار الشمسية والكراسى ،وتنتشر
الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالى شرقى المحافظة،
إلى جانب القرى والمنتجعات السياحية .ويكون اإلقبال
أكثر على شواطئ مدينة مرسى مــطــروح ،مثل شاطئ
مطروح العام القريب من وسط المدينة ،يقابله من الناحية
األخــرى شاطئ رومــل الشهير ،والــذى يمثل شبه جزيرة
صغيرة ،وشاطئ الفيروز ،وشاطئ العوام وشاطئ الليدو
بالناحية الغربية من كورنيش المدينة ،وشاطئ الغرام
وشاطئ كليوباترا ويقعان على شبه جزيرة ،كما تقع شرق
المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وغيرها.

راغبى االستمتاع بالسفارى والتزحلق
عــلــى الــرمــال ببحيرة قـ ــارون ،ومحبى
الفن التشكيلى الذين يقيمون بفنادق
قرية تونس ،على شاطئ بحيرة قارون،
باإلضافة إلــى أماكن التخييم .وتزخر

الغردقة ..لكل طبقة نصيب
محافظة الفيوم ،بالعديد من الفنادق
المميزة والشاليهات على ساحل بحيرة
قــــــارون ،وال ــت ــى تــســتــقــبــل المصيفين
ويمكنهم االستمتاع باألماكن السياحية
المميزة بالمحافظة.

"أرض الفريوز" مصيف الصفوة
تمتد شواطئ محافظة جنوب سيناء،
الــمــطــلــة عــلــى خليج الــســويــس وخليج
العقبة حوالى  600كيلو متر ،تبدأ من
رأس ســدر حتى طابا ،وهــى من أجمل
الــمــنــاطــق الــســيــاحــيــة والــشــاطــئــيــة فى
مصر ،باإلضافة إلى الشعاب المرجانية
واألســمــاك الــنــادرة والطبيعة الخالبة،
مع انتشار الفنادق والمنتجعات والقرى
السياحية التى تناسب األثرياء من العرب
واألجــانــب والمصريين ،لقضاء إجــازة

الصيف بمدينة شرم الشيخ ودهب وراس
سدر ونوبيع وطابا .وتضم مدينة شرم
الشيخ ،أكثر من  230فند ًقا بدرجات
مختلفة ،ارتفعت أسعار الفنادق الخمس
تدريجيا إلى
نجوم بعد عــودة السياحة
ً
محافظة جــنــوب سيناء وهــنــاك فنادق
 3نجوم تناسب جميع فئات المجتمع،
لقضاء إجازة الصيف ،وفى مدينة رأس
سدر األسعار قد تناسب الجميع وهناك
عدد كبير من الشواطئ المجانية.

تعتبر مدينة الغردقة عاصمة محافظة
البحر األحمر ومركزها الرئيسى ،هى أشهر
مــدن المصايف على مستوى الجمهورية،
والتى تمتلك قرابة  260فند ًقا وعدة شواطئ
خاصة وعامة واألماكن الترفيهية التى تقدم
حفالت مختلفة .وتمتلك مدينة الغردقة،
فنادق سبع نجوم وخمس وأربع وثالث نجوم،
فدائما تختلف األسعار من درجــة التقييم
ً
بعدد النجوم الحائز عليها الفندق نسبة
إلمكانياته مــن حيث الــخــدمــة والــشــواطــئ
وغيرها ،فأغلب فنادق منطقة الجونة وسهل
الحشيش من ذات الخمس والسبع نجوم،
تبدأ األسعار من  900جنيه إلى قرابة 1600
جنيه فى عدد منها للغرفة المزدوجة لليلة
الواحدة .كما يوجد عدد كبير من الفنادق
المختلفة على الطريق الساحلى ،الممتد من
مدينة الغردقة حتى نهاية الحدود الجغرافيا
لمدينة مرسى علم ،والتى تبعد عن الطريق
لقرابة  2حتى  5كيلو من الطريق الساحلى
ناحية البحر ،حيث منطقة خليج مكادى
وسوما باى والتى تضم مجموعة من الفنادق
داخ ــل الخليج ،تميز تلك الــفــنــادق بموقع

مرتفعا
سياحى جذاب مما يجعل أسعارها
ً
وال يقل سعر الغرفة المزدوجة بها فى اليلة
الواحدة عن الـ 1000جنيه.
دائما ما
وكذلك مدينة مرسى علم ،التى ً
يفضلها الفرنسيون واإليطاليون من السياح،
دائما ما يقيم بها السائح لممارسة سباحة
و ً
الغطس حيث تتميز تلك المناطق بشعاب
مرجانية نــادرة الــوجــود ،وان تلك الفنادق
تتخطى أسعارها الـ 1200جنيه.
وبالنسبة لشواطئ الغردقة العامة ،والتى
دائما ما يبحث عنها الغالبة من المصيفين
ً
أو مؤجرى الوحدات السكنية لفترة أسبوع
دائما ما
أو أكثر فتوجد عدة شواطئ عامة ً
يحيط بها التجاهل وعدم االهتمام بها.
تمتلك مدينة الغردقة ،أكثر من  7شواطئ
عامة مجهزة ال تتعدى تذكرة دخولها 15
جنيها ،تابعة للمحافظة ،من بينها شاطئ
ً
رقم  5و ،4والفيروز ،بينما هناك العديد من
الشواطئ الخاصة التى تصل تذكرة الدخول
جنيها والتى يتردد عليها طبقات
بها إلى 150
ً
معينة ،كذلك هناك عدد كبير من الشواطئ
المفتوحة مجا ًنا للجميع.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 936
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حكايات «أرزقية» كأس األمم اإلفريقية
محمد صالح ،فوفوزيال ،طبلة ودف ،وأعالم وتماثيل ،تيجان الفراعنة
ونظارات مصر ،هذه هي البضاعة التي يقف بها شباب وصبية في الشوارع،
وفي محيط المالعب المختلفة ،للتكسب من بيعها خالل فعاليات بطولة
حاليا.
األمم األفريقية التي تستضيفها مصر
ً
البد أنك صادفت أحدهم في شوارع وميادين مصر ،وهو يبيع أعالم

المنتخبات المشاركة ،والطبول بمختلف أحجامها ،وآالت الفوفوزيال ،وآالت
أخرى ،وقبعات ملونة وتي شيرتات ،بينما يقف خطاطون يقومون برسم علم
مصر على وجوه الجماهير ،وأشكال أخرى على األظافر.

حنان حمدتو

الباحثون عن الرزق فى حب مرص" :محمد صالح" عىل الدف والباقى عىل الرف >> خريجو "الفنون التطبيقية" يسعدون المشجعني بالرسومات الوطنية ..وطالب هندسة يبتكرون نظارة مرص الواقية من الشمس
كما تنتشر صور "بوسترات" العبي المنتخب على األرصفة
وداخل محطات المترو وأمام بوابات االستادات ..كل واحد
من هؤالء البائعين يحمل وراءه حكاية "شقى" وجهد ،وقصة
بائعا لألعالم وصور
عناء أخذته من الدراسة والعلم ليصبح ً
الالعبين في الفعاليات الرياضية المختلفة.
فى منطقة اإلسعاف بوسط القاهرة ،يقف أحمد كريم،
الشهير بـ"كاريزما" حامالً األعالم وصور الالعبين ينادي على
بضاعته بحماس ،فهذه هي األيام هي الموسم بالنسبة له.
يقول" :أعمل أى شيء؛ من أجل كسب المال ،حتى أوفر
ـاعــا معيشية جــيــدة ،وأعــتــاد فــي المناسبات
ألســرتــي أوضـ ً
المختلفة وليس في أوقــات البطوالت الرياضية فقط ،أن
أبيع أى شيء يسعد اآلخرين ،ففي األعياد أتجول بـ"الباللين"
واأللعاب الترفيهية وغزل البنات".
لكن "كاريزما" يؤكد أن "العمل في الشوارع من أصعب
المهن على اإلطالق ،فهو معرض لكل أنواع الخطر .وتابع:
"أنا ال أملك شهادة سوى الدبلوم الصناعي الذي حصلت عليه
كثيرا قبل رحيله؛ ليوفر لنا الحياة
في عام  ،2011وأبي سعى ً
الكريمة والدخل الــذي يكفينا ويمكننا من المعيشة ،ومنذ
وفاته وأنا تكفلت بأسرتي المكونة من  6أفــراد ،يحتاجون
إلى المأكل والمشرب والتعليم والعالج وكل متطلبات الحياة".
وقــال" :الدخل الــذي أحصل عليه يصل إلــى  500جنيه
يوميا ،أبيع األعــام حسب أحجامها وأسعارها تختلف من
ً
جنيها ،والفوفوزيال
منطقة ألخــرى وتــتــراوح بين  10و30
ً
أيضا".
أسعارها تتراوح بين  15و25
جنيها حسب الحجم ً
ً
عاما ،يعمل
أما حامد محمد ،شاب يبلغ من العمر ً 25
سائق "توكتوك" في األس ــاس ،لكنه يبيع أدوات التشجيع
الرياضية ألول مرة بحياته ،فقد كان كلما رأى باعة األعالم
أخيرا.
يتمنى أن يخوض التجربة إلى أن حققها
ً
يــقــول" :ســعــدت بالتجربة األولـ ــى لــي،
جيدا إلــى حد ما،
وأكسب منها مبل ًغا
ً
ولكن ال يكفيني بشكل شخصي ،فأنا
ً
مسئول
متزوج منذ  5أشهر ،وأصبحت
عن منزل ومصاريف معيشية وأرغب فى
تحسينها".
وتابع" :التوكتوك أقوده في
فترة المساء يوفر لي مبل ًغا
محترما ،فــأنــا مــن سكان
ً
بوالق أبو العال أستخدمه
فــى ال ــش ــوارع الــداخــلــيــة،
بائعا
وإلــى جانبه أعمل
ً
في أحد المحال التجارية
للمالبس بــوســط البلد ،ألن
الحياة شاقة وتتطلب العمل
والجهد من أجل أن أعيش
حياة طيبة ،وأسعد أسرتي
ووالــدتــي ،فليس لــي أحد
سواهم".
ويبيع حامد الفوفوزيال
جنيها،
مــن  15إل ــى 25
ً
واألعــــام مــا بــيــن  5إل ــى 30
أيضا أدوات
جنيها ،كما يبيع
ً
ً
تــنــبــيــه صــغــيــرة الــحــجــم مثل
صفارة المالعب.
وفــي منطقة المهندسين،
يلتف حــولــه األطــفــال والــمــارة

سائق وسكرتري وتاجر يبحثون عن لقمة العيش ..شجع مرص وخد لك علم أو "ىت شريت"

يــــــســــــألــــــون ع ــن
األســعــار وأحــجــام
األعــــــــــام ال ــت ــي
تــدرجــت لــديــه من
 15إلــــى  40جــنــيـ ًـهــا،
مـ ــؤكـ ـ ًـدا أنــــه ال يشعر
بالحرج من ذلك األمر،
فــاألســعــار تــخــتــلــف من
مــنــطــقــة ألخــــرى حسب
نوعية السكان.
الــــشــــاب الــصــعــيــدي
خفيف الظل ،هكذا ينادون
مــحــمــد ســعــيــد ،بــائــع األعـــام
والفوفوزيال في واجهة صيدلية اإلسعاف مباشر ًة.،

يقول" :أنــا ورجــل مسن وطفل صغير يبلغ من العمر 10
سنوات ،كنا نبيع في مناطق متفرقة على مــدار السنوات
الماضية ،ال نبعد عن بعضنا البعض سوى خطوات ،ولكن لكل
منا طريقته الخاصة في الترويج للبضاعة ،أنا ال أبيع سوى
األعالم المصرية على أحد األرصفة ،واالثنان اآلخران اللذان
رافقاني لسنوات تعرضا لحادث أليم على طريق المريوطية،
فأصبحت أعمل بمفردي هــذا الــعــام ،كــان العمل مشتر ًكا
ورءوس أموالنا في مشروع واحد ،وبعد أن فقدتهما تحملت
كافة مصاريف البضاعة بمفردي؛ ألن أسرتيهما محدودة
الدخل ،وال يستطيعون تحمل تكاليف أي شيء؛ فكان العائد
لديهما من البضاعة التي يتم بيعها فقط".
وقص محمد حكايته مع بيع األعالمً ،
قائل" :تكبدت ديو ًنا
ّ
جدا حتى اآلن ،وبشكل خاص بعد تحملي أقساط عم
كثيرة ً
شهريا أن أسدد  600جنيه للرجل ،إضافة
سيد ،فالتزمت
ً

إلى  400جنيه خاصة بأقساط بضاعتي ،وألني تعهدت على
على العمل ً
ليل
نفسي أن أتحمل مسئولية الرجل؛ فأوجب ّ
ونهارا كى أوفر المال بأى شكل ممكن ،وكانت هذه البطولة
ً
بمثابة مصدر رزق جيد بالنسبة إلينا ،وفتحت أبواب الخير
علينا ،في يوم مباراة المنتخب يزداد إقبال الناس على شراء
األعــام ،وألن البيع أمام اإلستاد أقوى سأتجه إلى هناك،
فالبحث عن مصدر الرزق يزيد من بركة المال".
أحمد فاروق ،الذي يعرض بضاعته إلى جوار سلم المترو
مباشرة ،يقول" :األشهر الماضية شهدت استيراد كميات
ضخمة مــن األعـــام مــن الــصــيــن؛ وســعــر العلم المصري
جنيها،
المستورد يبدأ من  10جنيهات ،ويصل حتى 40
ً
ارتفاعا طفي ًفا
بخالف العلم المصنع في مصر ،الذي يشهد
ً
قياسا على أسعار االستيراد ،ويبدأ من  5جنيهات
في سعره
ً
جنيها".
إلى 25
ً
يضيفً ،
قائل" :قبعة الــرأس المرسوم عليها ألــوان علم
جنيها ،والمطبوع عليها صورة
مصر بصورة صغيرة بـ 35
ً
جنيها ،وأسعار
متوسطة لكأس األمم األفريقية كلفتها 40
ً
الفوفوزيال تبدأ من  5جنيهات للحجم الصغير ،لتصل إلى 35
جنيها".
جنيها للمستوردة /والمصرية بـ20
ً
ً
أحمد الهاللي ،أحد البائعين ،بجوار محطة مترو العتبة،
يبيع "بوسترات" تحمل صور محمد صالح ،وأخرى للمنتخب
جنيها حسب
بأحجام مختلفة ،وتتراوح األسعار بين  15و45
ً
المقاسات ،وتوجد بعض األعــام التي طُبعت عليها صورة
صالح بجوار شعار النسر.
صباحا،
يقول "الهاللي"" :أعمل في مصنع للغزل والنسيج
ً
وأرزق مــن هــذه المهنة بعد العصر ،وفــى األي ــام الخاصة
بمباريات المنتخب أتجول فى المنطقة وبضاعتي على يدي،
ً
متجول بين أبواب المحطة المختلفة،
وأنتظر ركاب المترو
ضا إياها للبيع بشكل راقٍ دون مضايقة أى شخص".
عار ً
في منطقة إستاد القاهرة ،يتزاحم المشجعون من كل
الجنسيات ،الجميع يهتفون بقلوبهم ،وروح اإلثارة والتحفيز
والــوطــنــيــة ،فكل األم ــم جامعة فــي لحظة فــارقــة قــد تغير
المشاعر ولكن وحدة األرض والقارة تجمع بينهم.
وأمــام إستاد القاهرة ،ينتشر الباعة والرسامون مبتغين
الــرزق من بيعة أو رسمة وقصص ،ولكل منهم حكاية قام
بروايتها.
ـامــا" :تخرجت في كلية الفنون
يقول سامح ،ويعمل رسـ ً
وكثيرا ما أتواجد
التشكيلية ،وأستهدف إسعاد اآلخــريــن،
ً
وأشــارك فى كل المناسبات حتى الحدائق أتجول داخلها
ً
أشكال جميلة ،وبأنسب األسعار ،فالرسمة الصغيرة
وأخطط
جنيها،
للدمية الخاصة بالبطولة بـ 10جنيهات والكبيرة بـ20
ً
أما رسمة علم مصر من  5إلى  10جنيهات ،وبعض الناس
تطلب رسومات معينة خاصة بأفريقيا والمظاهر الثقافية
القارية وصبغ الذراع ً
مثل بألوان علم بلد المنتخب ،فتكون
أشكال الفتة األنــظــار ،واخــتــار آخــرون كذلك ارت ــداء الزي
التقليدي لبلدانهم ،بينما هناك من يكتفي بوضع لمسات
صورا
وجسد البعض
بسيطة للتعبير عن تشجيعهم لمنتخبهم،
ّ
ً
مجسمة بحجم كبير لمشاهير منتخباتهم".
رساما ،أن األسعار تختلف
وأكد سمير وهو ثالثيني يعمل
ً
من رســام إلــى آخــر ،لكن الكل يرغب فى توصيل السعادة
والبهجة للزائرين ،فبقدر ما يستطيع قال إنه يراعى ضميره
دائما عليه.
لذلك يالحظ أن
ً
ازدحاما ً
وأضــاف" :المهنة ليست بالسهلة ،فكونك تراعى نسب
األلــوان وتحرص على خروج الرسمة في هيئتها الصحيحة
من دون أى تغييرات أو مبالغات هذا يحتاج منا إلى تركيز

شديد ،وإذا تعاملت من دون إخالص وحب ينفر منك الناس
ويبتعدون ،ولكن السمعة الجيدة لك تصنع بها هرم إعجابات
وتقدير لدى الجميع ،فأنا ال أمتهن سوى هذه المهنة وأراعى
الله فى عملي؛ لذلك تكاليف الرسومات األعالم تتراوح بين
جنيها ،ودمية البطولة وهــى من أكثر الرسومات
 10و20
ً
جنيها".
20
إلى
10
بين
المطلوبة
ً
ويقول بائع آخر لألعالم واألبواق" :من أكثر وسائل التشجيع
التي ظهرت فى المدرجات أمام زيمبابوى فى بداية البطولة
ً
فضل عن رفع األعالم ورسمها على
ارتداء مالبس الفراعنة،
وجوه الصغار والكبار واألعــام تبدأ من  5جنيهات إلى 15
أيضا على استخدام الفتات
جنيها ،وحرص الجمهور المصري ً
ً
لتوصيل رسائل معينة للنجم محمد صالح ،وفى المدرجات
كانت استخدام الفوفوزيال المسيطر على كافة المشجعين".
تأثيرا،
وألن اإلستاد هو مكان المشجعين األول األكثر
ً
فتنوعت أمام بواباته وأدوات التشجيع التي يحملونها خالل
المباريات.
محمد الشاب العشريني بائع الدفوف ،يقول إن سعر الدف
المرسوم عليه صــورة محمد صالح بمائة جنيه ،واألخــرى
المرسوم عليها كأس البطولة والدمية شعار المنتخب تتراوح
جنيها.
أسعارها بين  ٦٠و٨٠
ً
"محمود" ،خريج كلية التجارة ،يبدع الرسم والطباعة؛
ً
فرعونيا ليعبر
شكل
لذلك قام بطباعة تيجان ورقية اتخذت
ً
بها للمصريين عن عراقة تاريخهم وسعرها  ٥جنيهات.
وق ــال مــحــمــود صــالــح ،خــريــج كلية الــفــنــون التطبيقية
قسم الزخرفة ،إنــه استغل البطولة إلظهار هوايته ،وجاء
أمــام البوابات ليرسم األشكال الفرعونية والعلم المصرى
مؤكدا أنه يعمل موظ ًفا بإحدى
للمشجعين من دون أي مقابل،
ً
السفارات األجنبية
أيضا
"مدحت" سائق تاكسي ،ولكنه يمتهن ويحترف الرسم ً
لذلك جاء إلى المكان ليعبر عن فرحته بالمنتخب ،ويسعد
اآلخرين ،وسعر الرسمة لديه بـ ١٠جنيهات فقط.
واعتبرت "أوبــر" الشركة المتخصصة في خدمات النقل
عالميا ،أن البطولة فرصة ذهبية للكشف عن خدماتها،
ً
فتمركزت سيارة لها أمام بوابة الدرجة الثانية.
جدا للمشجعين
وقال أحد العارضين ،إن العروض مميزة ً
جنيها بشرط أن تكونا من أو إلى
فوفرت رحلتين بقيمة ٧٠
ً
ً
فضل عن تصميمها لعلم مصر كبير ،وكل من يحضر
اإلستاد،
إلى اإلستاد يقوم بالتوقيع عليه أو كتابة أي رسالة للمنتخب،
وسيتم تسليم العلم للكاف ،ويعرض في مؤتمر كبير يحضره
نجوم المنتخب المصري في نهاية البطولة.
أمـــا "ســلــيــم" وصــديــقــه "أح ــم ــد" خــريــجــا كــلــيــة النظم
والمعلومات ،فيقومان بتصنيع تماثيل على هيئة محمد صالح،
وأخــرى بشكل توت عنخ آمــون ،وأخــرى بشكل الدمية شعار
المنتخب الوطني في البطولة ،وتراوحت أسعارهما بين ١٢٠
جنيها.
و٨٠
ً
فــي حين بــاع عــادل صبحي الــذي يعمل بمصنع لعب
قناعا للوجه ،عليه صــورة محمد
أطفال بحارة اليهود،
ً
صالح بخمسة جنيهات ،وبالستيك مجسم بخمسة عشر
مشيرا إلى أنه خريج تجارة دفعة  ،2000وعمل
جنيها،
ً
ً
بهذه المهنة واستقر فيها.
"أمير" وصديقاه "سعيد" و"محمد" طالب بهندسة معمارية
بجامعة عين شمس صنعوا نظارات عليها علم مصر ،تستخدم
للوقاية من ارتفاع درجة حرارة الشمس ،وسعر الواحدة منها
جنيها ،وأشــاروا إلى أنهم رغبوا فى تأجير مكان
خمسون
ً
نظرا الرتفاع األسعار تراجعوا عن الفكرة.
داخل اإلستاد ولكن ً

تعدد الزوجات« :أشوفه فى المقبرة ..وال أشوفه فى حضن مرة»
ً
الزوجة المرصية ال نقبل بأخرى مهما كان المربر :الخيانة أرحم من الزوجة الثانية >> دراسة :الزواج الثاىن يحقق للرجال حياة أفضل ..والرجل األربعينى األكرث تعددا

"أشوفه في المقبرة وال أشوفه في حضن مرة"،
مثل شعبي يعبر عن حال السيدات في مصر من
مسألة الزواج الثاني،فال تكاد امرأة إال ندر تقبل
أن تكون لها "ضــرة" تقاسمها زوجها ،فهن وكما
يطلقن على أنفسهن "مثل الفريك مــا بيحبش
شريك".
"الــخــيــانــة أم الـ ــزواج بــأخــرى؟" كــان هــذا هو
السؤال الذي توجهت به "المصريون" إلى العديد
من الزوجات لمعرفة رأيهن فيما يتعلق بقبولهن
لفكرة الزواج الثاني ،وهل تقبل الزوجة أن يكون
لزوجها عالقات أخــرى أفضل من أن تشاركها
أخرى فيه برباط شرعي.
كانت الردود صادمة ،إذا رفض أغلبهن الفكرة
بشكل قاطع ،ووصل األمر إلى حد أنهن توعدن
باالنتقام من أزواجــهــن إذا ضبطوهم متلبسين
بالزواج الثاني ،بينما اعترف بعضهن على استحياء
بأنهن علم بخيانة أزواجــهــن ،لكنهن صامتات
"علشان المركب تمشي" ،وفق تعبيرهن.
عاما،
السيدة "ن.م" ،البالغة مــن العمر 27
ً
فتحت قلبها لـ "المصريون" متحدثة عن خيانة
زوجها ،واصفة األمر بـ"المعاناة التى ال تنتهي"،
فعلى الرغم من أنها متزوجة منذ  6سنوات عن
قصة حــب كبيرة ولديها ثالثة أبــنــاء فــى أعمار
مختلفة ،لكن أزمتها مــع زوجــهــا تكمن فــى أنه
"متعدد العالقات" ،ال سيما على مواقع التواصل
"متلبسا" مرات عدة وهو
االجتماعي ،بعدما رأته
ً
يتحدث مع فتيات من جنسيات مختلفة ،ووصل بها
األمر إلى حد وضعها هات ًفا تحت سريره لتسجيل
مغامراته النسائية المتعددة.
وعلى الــرغــم مــن صعوبة األم ــر ،إال أنــه كان
لديها من الشجاعة ما جعلتها تواجهه مرات عدة
وبإثباتات مادية ،من خالل توثيق لمكالماته مع
الفتيات ،وصــور من المحادثات الخاصة معهن،
لكنه فى كل مرة ينكر صلته باألمر" ،حتى أنني

بدأت أشك فى قواى العقلية بسبب إنكاره الشديد
لألمر".
تتابع الزوجة الحديث وهي في قمة وجعها مما
تعيشه مع زوجها ،قائلة إن "خالفاتهما المستمرة
كــادت أن تصل للطالق عــدة مــرات ،لكن تدخل
األهل كان يحول دون ذلك".
وأضافت أنها فقدت ثقتها بزوجها بشكل كبير،
حيث بــدأت تشك في كل تصرف أو فعل يصدر
عنه ،ما يسبب لها حالة من االضــطــراب وعدم
الراحة النفسية ،معترفة بأنها "غير سعيدة" في
حياتها الزوجية ولكن أبناءها وحبها الشديد
لزوجها يمنعانها من إنهاء العالقة لألبد.
عاما،
بينما رفضت "أ.ن" ،البالغة من العمر ً 30
مناقشة األمر من األساس ،رافضة حتى التفكير
فى الخيارات المطروحة ،قائلة بالنص" :االثنين
عندى واحد ..الخيانة والزوجة الثانية هما نفس
الشيء ،والطالق هو الحل بــدون كــام" ،متابعة:
"خليه يشبع بيهم ،وهو لو فكر ً
أصل أنا مش هكون
على ذمته".
متفقة معها في الرأي ،أكدت "ح.أ" ،أنها ترفض
كــا األمــريــن (الـ ــزواج الثاني أو الــخــيــانــة) ،ألن
سليما مائة
"االختيار من البداية ال بد أن يكون
ً
بالمائة ،فالزوج من المفترض أنــه رجــل بمعنى
جيدا قيمتها ،واألساس
الكلمة يفهم المرأة ويقدر ً
بيننا يكون التراضي والمحبة والمودة والتوافق
والتفاهم ،وبغير ذلك ال ينبغي أن تستقيم الحياة
جيدا تكون الحياة
األسرية ،فعندما يكون االختيار ً
فيما بعد صحيحة ،لكن الخيانة ال أقبلها مطل ًقا".
عاما،
والتقطت طــرف الحديث "هــــ.م"26 ،
ً
موضحة أنها تقبل الزوجة الثانية أفضل من أن
تعيش مع رجل "زانٍ " ،لكنها في النهاية أشارت
إلى أنها لن تستمر في زواجها منه ،إذ أن "شريك
حياتي له الحق في اختيار ما يريد ،ولكن ليس
معنى ذلــك أن يجبرني على الحياة معه بنصف

جسد وروح" ،وفق قولها.
وفــى إحــدى "الجروبات" على موقع التواصل
االجتماعي "فيس بوك" ،سألت إحدى العضوات
التي تبدو من لهجتها أنها ليست مصرية عضوات
"الجروب" عن آرائهن حول معرفتها بخيانة زوجها
وهل تستكمل حياتها معه ألجل أوالدها.
وعلقت إحداهن بالقول" :من أسوأ األشياء اللى
فى الدنيا الخيانة ،بس هذا األمر يعتمد على هل
الزوج إنسان طيب؟ موفر ليها حياة كريمة؟ عاملها
معاملة طيبة؟ عندها منه أوالد؟ أول مرة يخونها؟
يوم ما واجهته ماذا كانت ردة فعله؟ كل هذا مهم
علشان نعرف هل هى مضحية أو ساذجة".
بينما علقت أخــرى" :عن نفسي ،هذا الشيء
صعب جــدا ويتطلب منى وقــت علشان أنساه
ويتطلب مــن زوجــى أن يهتم بيا أكثر ويعاملنى
أفضل ..ومع األيام ننسى ونسامح علشان والدنا..
لكن إذا تكرر األمــر مــرة ثانية مستحيل أستمر
مــعــاه" .وفــي تقرير صــادر عن الجهاز المركزى
للتعبئة العامة واإلحصاء ،لعام  ،2018أحصى عدد

األزواج الذين يجمعون فى عصمتهم 3زوجــات بـ
 87رجالً ،معظمهم فى الفئة العمرية من  30إلى
 34عاما.
وفــى المقابل ،جــاءت فئة كبار السن
عاما
من عمر  70 -65عاما ،وً 75 -70
األقل فى جمع  3زوجات فى العصمة،
حيث سجلت هاتان الفئتان من العمر
حالتين فقط (حالة لكل فئة عمرية)
تجمع  3زوجات فى العصمة.
وك ــان الف ـ ًتــا نتائج دراســة
أعــدهــا بــاحــثــون بجامعة
شيفيلد الــبــريــطــانــيــة،
أظـــهـــرت أن الـــــزواج
الثاني يحقق للرجال
ومهنيا،
ماليا
ً
حياة أفضل ً
ً
عالجا ف ّعاالً
فضل عن كونه
ً
لمرض "الخرس الزوجي" ما يعود
بالنفع على الزوجة األولى ويجدد
عالقتها بزوجها ،كما أنه يقلل حالة

الملل والفتور التى تنتاب األزواج القدامى ،ألنه
يزيد من اشتياق الرجل لزوجته األولى ،ويحسن
من عالقتهما الزوجية ويعيد إليها النشاط والود
من جديد .وقالت الدكتورة سامية خضر ،أستاذة
علم االجتماع بجامعة عين شمس ،إن "الــزواج
معناه مشاركة بالجسد والــروح والعقل ،كما أنه
قبول أو رفض ،ما يجعلنا نقول إن فكرة أن تعيش
الزوجة مع زوجها "مضطرة" ال توجد فى قاموس
المرأة المصرية فى الوقت الراهن".
وأضافت لـ"المصريون"" :الزوجة المصرية فى
العصر الحالي أصبحت ال تستطيع تقبل فكرة
خيانة زوجها أو معرفته بأخرى ،فهى اآلن تعمل
كأى رجــل ،بل تتقلد مناصب فى بعض األحيان
سندا لها،
أعلى من الرجال ،أى أن العمل أصبح ً
وهو ما يختلف عن السابق ،حيث كانت النساء
يتحملن خيانة أزواجهن من أجل السكن والمأوى
واألوالد بالطبع ،أما اآلن فكثير من الفتيات يعزفن
عن الزواج بسبب خوفهن

من الخيانة".
وأض ــاف ــت ،أن " َم ــن يتحملن فــكــرة الخيانة
الزوجية من النساء هن الالتى يعتقدن أن أزواجهن
سيملون األمر طال أو قصر ،لكنهن يرفضن فى
الوقت ذاتــه وبشدة وجــود زوجــات أخــريــان لهن
حقوق ووجبات مثلهن ،حيث يخشين من تنصل
أزواجهن من المسئولية ،ألجل بيت وأسرة أخرى".
واستطردت قائلة" :نسبة النساء الالتى يتحملن
تعدد العالقات أصبحت قليلة للغاية فى مصر ،إذ
أصبح من صعب خضوع المرأة فى هذا العصر،
لكن من الممكن أن نرى فى بعض الدول الخليجية
فكرة تعدد الزوجات وبنسب أعلى".
بينما أوضـــح الــدكــتــور جــمــال عبدالصمد،
استشارى الطب النفسي ،أن "التكوين النفسى
والفسيولوجى للرجل يختلف عن األنثى ،ولكن فى
مشيرا
قضية الخيانة يتساوى االثنان فى رفضها"،
ً
إلى أن "الضغوط المجتمعية والعادات الموروثة
دائما ما تظلم المرأة فى مجتمعاتنا الشرقية".
ً
وأضاف "المصريون"" :ثقافتنا العربية جعلت
كلمة "ط ــاق" تــســاوي أســرة مفككة ،لــذا أنصح
الجميع بــأال تخدعوا أنفسكم بــأن السبب هو
الطرف الثاني ،فالمشكلة في كثير من األوقات
تكمن في عقيلة الرجل ،الذي البد وأن يتوقف عن
أنانيته ،وعلى الزوجة أن تغير من أسلوب تفكيرها:
"حافظوا على أسركم قبل أن تندموا" .وأشار إلى
أن "انتشار مواقع التواصل االجتماعى وتطور
األجهزة الذكية وسهولة توافرها فى أيدى أفراد
األسرة أدى إلى ارتفاع نسب الخيانة الزوجية،
كما أن عدم اهتمام الزوج بالزوجة وتقديم الدعم
النفسى والعاطفى لها ،جعلنا أمام ظاهرة تهدد
المجتمع تتطلّب وضع حلول عاجلة لها".

عال خطاب

األحد
السنة الثامنة  -العدد 936
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«من فات قديمه تاه» ..لغتنا الجميلة
حفظت «المالهى» و «الدواهى»

ال شك أن اللغة فى أى حضارة ،هى الرافد األساسى لمعرفة التطور
االجتماعى الذى مرت به البلدان ،حيث كشفت اللغة العربية
العديد من الكنوز والمعارف التى كان عليها العرب ،سواء فى حالة
الحرب أو حالة السلم بكل أنواعه ،من األفراح وغيرها.
ففى الحروب ،استعمل العرب الدبابة ،والتى تطور شكلها
وهيئتها ،حيث بدأت بصناعة خشبية ،وانتهت بالصناعة الحديثة،
ولكن العرب استعملوها بلفظها المعروف حديثًا الدبابة ،وغيرها
من أدوات الحرب وخطط القتال ،كالغارة ،والمعانقة ،التى تعنى

المصارعة باألبدان حينما تنتهى الذخيرة أو السالح ويقف الخصوم
وجها لوجه ،وقد حدث هذا فى العصر الحديث فى الحرب
ً
العالمية.
وفى البحث فى التراث ،وظف السيرك بصورته البدائية فى
أيضا ،حيث قام األسود العنسي ،بتدريب حمار
األعمال السياسية
ً
على السجود ليخدع به أتباعه ويوهمهم بنبوته الكاذبة.

عبد القادر وحيد

الدبابة ..الصاروخ  ..والغارة ..أول من استعملها العرب ..الباروكة لزتيني الرجال ..وسريك لخداع أتباع مدىع النبوة

"الدبابة" بدأت بالخشب فى قتال مسيلمة الكذاب ..و"القنبلة" من صيد الطيور إىل عالم الحروب
تعتبر اللغة العربية ،من أفضل اللغات ،لمرونتها،
وتعدد ألفاظها ،فاالسم له أسماء عديدة ،فحافظت
على داللة األلفاظ ،وعلى تطورها اللفظى والداللى
للمعانى ،ما جعلها أكبر وسيلة لحفظ التراث ،وقد
حافظت على ألفاظ فى كل المجاالت ،كالحرب
والفن وأمور الحياة األخرى ،حتى لو تغير مسماها
العصرى ،لكن تكشف اللغة العربية أن هذا الشيء
هو من تــراث العرب األصيل ،ومن ذلك ما ورث
مــن أدوات الــحــرب ،كالسهم والــرمــح والسيف،
حتى البارجة التى تطلق اليوم ،على سفن الحرب
الكبيرة ،فقد كان اسمها كذلك ،والبارجة تتخذ
للقتال فى البحر كما تنقل المعجميات األمهات،
أو فى استعمال كلمات أنــواع الحرب وأحجامها،
كالحرب والمعركة والغزو.
"الصاروخ"
من الكلمات التى دخلت قاموس الحرب فى
اللغة العربية ،حيث ال أصل السم الصاروخ ،إال فى
شدة الصوت ،واالستصراخ
معنى الصراخ الذى هو ّ
االستغاثة.
وفى معجم (محيط المحيط) الذى أدخل فيه
صاحبه "اللبنانى بطرس البستانى" ()1300-1234
زي ــادات كثيرة ،على متون المعجميات العربية،
يقول :إن العا ّمة كانت تسمى مزمار القصب عالى
الصوت بالصاروخة ،ثم يدخل الصواريخ التى
صرخ،
نعرفها اآلن على المعجم ،وفى باب كلمة َ
فيقول :الصواريخ سهام من النفط ،يرمى بها فى
الحصار إلحراق البيوت.
ومـــن هــنــا ،جـــاء اســـم الـ ــصـ ــاروخ ،م ــن شــدة
سمى ،فى العامية ،مزمار القصب،
الصوت ،ولهذا ّ
بالصاروخة.
"الدبابة"
وجــد لفظ الدبابة ،فى كتب التاريخ ،وعرف
كــوســيــلــة حــربــيــة ،مــنــذ الــفــتــح اإلس ــام ــى ،وقــد

استخدمت فــى ح ــروب الـ ــردة ،وهــى عــبــارة عن
مصدات خشبية كان يختبأ تحتها المقاتلون ،ليتقوا
رشق النبال "السهام" ،فى محاصرة الحصون.
وقد كانت الدبابة فى العصر األول من أنواع
السالح المعتمد على االحتراس من الخصم ،بزيادة
نسبة الحديد اآلن على اآللــة ،للوقاية ساب ًقا من
وحاليا للوقاية من
رمــى السهام أو كــرات النار،
ً
دبــا ،فقد
المضادات واأللغام ،وكذلك فهى تدب ً
كانت الدبابة ،بمعناها العسكرى المعروف اآلن،
موجودة.
وبالتعريف المعجمى ،يقول ابــن منظور فى
لسان العرب :فهى تتخذ للحروب و"يدخل فيها
سميت بذلك ألنها تُد َفع فتدبّ.
الرجال ثم تدفع" ّ
كما أن الــدبــابــة بمعناها العسكرى الحربى
حاليا ،منذ قرون
الحالى،
ّ
مسجلة باسمها المتداول ً
خلت.
ويضيف مرتضى الزبيدى ،فى تاجه ،ماهية
"الدبابة آلة تتخذ
صناعة تلك الدبابة ،فيقول إن ّ
من جلود وخشب" يدخل فيها الرجال ،وهى تقيهم
ما ُير َمون به من فوقهم ،ثم ينقل" :كيف تصنعون
بالحصون؟ قال :نتخذ دبابات تدخل فيها الرجال".
"القنبلة"
والقنبلة من مفردات الحروب ،حيث ورد فى
أمهات العربية ،على أن ال ُقنْبل ،هو الغالم الحا ّد
الــرأس ،وهــو نــوع من الشجر ،أ ّمــا بالفتح فتعنى
طائفة من الناس ،وتقال للرجل الغليظ الشديد.
ويــق ـ ّرب الــلــســان معنى االســتــعــمــال الحالى،
للقنبلة ،فيقول" :قنبل الرجلُ  ،إذا أوقد ال َقنبل" .ثم
ينقل عن ابن األعرابى ،أن القُنبلة ،فى األصل ،هى
مصيدة ُيصاد بها كائ ٌن ،يدعى ال ُن َّهس .وهو طائر
شرس الطباع.
بينما أدخل المعلّم البستانى ،كلمة قنبلة ،إلى
وقطعا
معجمه ،وقال إنها كرة مج ّوفة تحشى باروداً
ً

من الحديد ،يرمى بها من المدفع فى الحرب،
ويشير إلى أن القنبلة مـ ّرت بمرحلة كانت تلفظ
فيها ،بـ"القنبرة".
كما أوضح البستانى ،أن البعض كان يطلق اسم
"القنبلة" على ورق الصنوبر الذى يوقد ،أو يساعد
فى تهيئة المواقد لالشتعال سريعاً.
يذكر أن ورق الصنوبر ،يساعد على سرعة
االحتراق ،الحتوائه على نسبة من الزيوت ،ولجفافه
وقساوته.
ويبدو أن نبات أو شجر القنبل ،والــذى منح
مشعله وح ــارق ــه ،اس ــم القنبلة ،يتصف بــذات
مواصفات ورق الصنوبر.
"الرصاص"
لفظ الــرصــاص فــى العربية ورد مــن الــرص

ورصص ،ومنها البنيان المرصوص ،ويتم التوكيد
فى تاج العروس على أصل االشتقاق.
مـــــــرصـــــــوص ،ي ــري ــد
ي ـ ــق ـ ــول الـــــــــفـــــــــ ّرا ُء:
ٌ
رص بناءه".
بال ّرصاص"والرصاص من ّ
وتأتى الرصاصة ،واحدة ومؤنثة من الرصاص،
إن كــان جمعا ً أو مــصــدراً ،ومــن ال ـ ّرص الــذى هو
تداخل األجــزاء وشدة التصاقها ،بعضها بالبعض
اآلخر.
صاصة ،بالتشديد
كما ينقل فى العربية ،أن ال ّر َّ
والفتح ،هى حجارة تلتصق ببعضها ،حول عين الماء
الجارية ،وهو أول وأقــدم استعمال لها ،بصيغتها
المؤنثة التى نستعملها اليوم.
وقد حافظت اللغة العربية ،على كلمات الحرب،
فهى لم تتغير ،خاصة ما ينتج من مفردات آلة الحرب

ووقوعها ،كالدبابة والمدفع (من الدفع) والرشاش
ـرش وال ــرش ــش) وال ــص ــاروخ والــرصــاص
(م ــن الـ ـ ّ
والطائرات ،كالتدمير والتفجير والقصف ،ففى
العربية كما هو ،فاالنفجار والتفجير ،من ال َفجر،
الذى أصله فى الشّ ّق ،وإحداث أثر يقسم ويفتت،
ويقال انفجر عليهم العد ّو.
ومــن مــفــردات الــحــرب ،التى ال تــزال كما هى
فى اللغة العربية "القصف" ،وهو الكسر ،وال ينتج
عن القصف إال الكسر أو التدمير ،وتقال للرعد،
الشعر من
وأيضا التقصف الذى يقال بما يحلّ فى َّ
ً
إصابات تسببت بها عيوب.
أيضا على " الغارة" ،والتى تستعمل،
كما حافظت ً
حاليا ،بمعنى الهبوط من فوق إلى أسفل ،فى العمل
ً
العسكرى ،كغارة الطائرة ،حيث لوحظ ،فى العربية
القديمة ،أن اإلغــارة ،جاءت من الغور ،والغور هو
المنخفض من األرض.
وفــى الحديث النبوى" :عــن أنــس بن مالك أن
قوما لم
النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا ً
يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف
عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم".
كما يعرضها اللسان كواحد من االحتماالت،
وهى أدق وأقرب ،لما يستعمل اآلن ،بتعبير غارة،
حصرا اليوم الهجوم من ارتفاع أعلى إلى
وتعنى
ً
أدنى ،وذلك أقرب للعربية القديمة التى ربطت بين
الغور واإلغارة.
أيضا على لفظ"
كما حافظت اللغة العربية
ً
الغزو" فهو كما هو فى العربية القديمة ،إلى الوقت
الحالي.
واستعمل حدي ًثا ،فى "غزو الكويت" و"الغزو"
األمريكى والروسى .
ويشير العالم اللغوى ابــن فــارس فى مقاييس
اللغة ،إلى أن للغزو ،معنيين ،أحدهما لطلب الشيء،
واآلخر بمعنى اللقاح ،حيث كان يقال أغزت الناقة،

إذا عسر لقاحها.
وبذلك تكون الغالبية من مفردات الحرب وآلتها
وميادينها ،فى اللغة العربية ،محافظة على كيانها
األول القديم ،ولــم تتغير إال بقدر حــداثــة اآللــة
الحربية.
وعن األفعال واألسماء والمصادر فما تزال كما
هى :التفجير ،القصف ،التدمير ،اإلغارة ،الغارة،
الغزو ،الحرب والفرق بينها والمعركة ،وال ّرمى
الذى ال يزال يستعمل بذات المعنى وذات اآللية،
والــتــســديــد ،والــقــنــص( ،والــســهــم والــحــربــة) على
البنادق الحديثة.
قديما فى اللغة العربية،
وهناك ألفاظ وجدت
ً
استعملت أو كانت من مفردات الحرب ،لكن غابت
مفرداتها فى الوقت الحالى مثل "الطعن والمطاعنة
والطعان" ،ألن آلته انتهت مع ظهور آالت القتال
الحديث حيث حلّ مكانها "إطالق" النار.
أيضا ألفاظ "المجالدة" ألنها كانت
وقد غابت ً
فى السيوف ،والمعانقة التى تستعمل اآلن ،فى
الترحيب والقبول ،فقد كانت تعنى أشـ ّـد القتال
بعد ازدحام المتحاربين وقربهم من بعضهم بعضاً،
فيتعانقون ،ال حبا ً أو عش ًقا ،بل من المصارعة
والتزاحم.
كما كانت تعتبر المظهر والصورة األصعب فى
الحروب القديمة :الحربُ ،وهى الترامى بالسهام،
ثم المطاعنة بالرماح ،ثم المجالدة بالسيوف ،ثم
المعانقة والمصارعة.
العجيب أن"المعانقة" ،حصلت فى أقدم معارك
البشرية ،وقــد حصلت فى الحربين العالميتين
األول ــى والثانية ،وحصلت فــى الــحــروب العربية
اإلسرائيلية ،وفى الحرب األمريكية فى فيتنام،
وهــى مــن أشــد مــراحــل الــحــروب التقليدية ،ألن
المتقاتلين فيها ،يعتمدون فقط ،على ما تبقى من
قواهم.

إنشاء سريك لتدريب الحيوانات أول من فعلها "مدىع النبوة" "المقندل والطفيىل واإلمعة" ..أسماء عربية ال تزال تستعمل ..هذه قصتها
ظهر اإلحصاء فى صور متعددة فى التاريخ
اإلســامــى ،حيث جــاء فى رسائل الجاحظ ،أن
آل أبى طالب أحصوا منذ أعوام وحصلوا فكانوا
قريبا من ألفين وثالثمائة ثم ال يزيد عدد نسائهم
ً
على رجالهم إال دون العشر وهذا عجب.
وبحسب الجاحظ ،فإن هذه اإلحصائية فضيلة
خص بها الطالبيون وهــى فضيلة "اإلذك ــار" أى
إنجاب الذكور بكثرة مع أن المألوف فى النسل
فــى عالم اإلنــســان وعــالــم الحيوان والنبات أن
يزيد عدد اإلناث على عدد الذكور زيادة كبيرة،
حكمة بالغة من الخالق جل وعال للحفاظ على
بقاء النوع.
كما ذكر الجاحظ ،صورة من طرق اإلحصاء
الدقيق على بقاء النوع ،فيقول :وإن كنت تريد
أن تتعرف فضل البنات على البنين وفضل إناث
ذراعا
الحيوانات على ذكورها فابدأ فخذ أربعين
ً
ذراعا من عن يسارك وأربعين
من يمينك وأربعين
ً
خلفك وأربعين أمامك ثم عد الرجال والنساء
حتى تعرف ما قلنا.
وم ــن مــظــاهــر الــحــضــارة الــرشــيــدة ،العناية
باألرقام فى مختلف الزوايا وال يستتب نظام أو
حكم دون أن يعتمد على األرقام فى تنظيم شئون
الدول.
ومــن المظاهر الحضارية مــا نظنه محد ًثا
جدا ومن ذلك تناول الطعام بالشوكة
وهو قديم ً
والسكين.
العالم ابن قتيبة المتوفى سنة  276هـ ،فى
كتاب الرد على الشعوبية وهو يوازن بين طريقتى
نصا يقول فيه
تناول الطعام عند العرب والفرس ً
يعيب الفرس :وأمــا أكلهم بالبارجين والسكين
فمفسد للطعام ناقص للذته والناس يعلمون إال
من عاند منهم وقال بخالف ما تعرفه نفسه أن
أطيب المأكول ما باشرته كف أكله ولذلك خلقت
الكف للبطش والتناول والتقذر من اليد المطهرة
ضعف وعجب وأول ــى بالتقذر مــن الــيــد :الريق
والبلغم والنخاع الذى ال يسوغ الطعام إال به وكف
الطباخ والخباز تباشره واإلنسان ربما كان منه
تقذرا وأشد أنسا".
أقل
ً
كما ظهر لــدى الــعــرب ،الــقــدرة على تدريب
الحيوانات مهما كان غباؤها ،مثل الحمار وهو
مضرب المثل فى الغباء أمكن لإلنسان أن يدخل
به باب التعليم والتدريب.
ومما يــروى عــن الــقــدمــاء فــى هــذا المجال،
مــا كــان ممن يــدعــى :األس ــود الــكــذاب العنسى،
أحــد المتنبئين باليمن فى صــدر اإلســام وكان
يلقب بـــ"ذا الحمار" يقول المسعودى فى التنبيه
واإلشــراف :كان له حمار قد روضه وعلمه فكان
ث فيجثو
يقول له اسجد فيسجد ويقول له أجـ ُ
وغير ذلك من أمور كان يدعيها ،ومخاريق كان
يأتى بها يجتذب بها قلوب متبعيه.

هناك كلمات مبتذلة وكلمات سوقية وكلمات ساخرة ،نظن
أنها وليدة اللحظة ،ولكنها من الموروث الشعبى ولها تاريخ
لفظى.
"المقندل"
نظنها كلمة حديثة ونسمعها حينما تقال فى معرض السباب،
سوءا أو لغيره سوء الحظ ،أو
أو السخرية ،لمن يجلب لنفسه
ً
منكرا ،والكلمة مولدها قديم ،مأخذها من القنديل
أمرا
ً
يأتى ً
وكانوا يقولون لمن يتعهد قناديل الزيت مقندل.
وقد روى أن رجلين اختصما إلى قاض ،وكان أحدهما أعد
للقاضى هدية  -فــأراد القاضى أن يقضى عليه بحق وجب،
مسرا إليه :قد أهديت
فدنا منه  -أى صاحب الهدية  -فقال
ً
إلى القاضى كذا وكذا ،فقام القاضى وصاح هذا مما تسارنى به
إذا كانت لك بينة على ذلك انتظرناها وأخرنا الحكم وأجلناك.
فقال الغريم فى ذلك :إذا ما صب فى القنديل زيت تحول
الحكم للمقندل ..وعند قضاتنا حكم وعلم وبذر حين ترشوهم
بسنبل إشارة لقبول الرشوة وضياع القضية.
"اإلمعة والطفيلى"
كان لظهور اإلسالم تأثير سريع فى تطوير اللغة ،بما أضاف
من اصطالحات دينية واجتماعية وسياسية.
ومن باكورات هذا التطوير ،كلمة اإلمعة وهو الرجل الضعيف
الرأى المتهافت الذى يقول لكل أحد أنا معك ولم يكن العرب
من قبل يعرفون الكلمة بهذا المعنى ،وإنما يعرفونها بمعنى

الرجل الذى يتبع الناس إلى موائد الطعام من غير أن يدعى.
وي ــروون فى ذلــك عن عبد الله بن مسعود قوله :كنا فى
الجاهلية نعد اإلمعة الذى يتبع الناس إلى موائد الطعام من

غير أن يدعى وأن اإلمعة فيكم اليوم يضع دينه فى حقيبة غيره،
فغيره هو الذى يوجهه فى أمور دينه وتقلبات رأيه.
وتسمية من يتبع الناس إلى الطعام ،أقدم بال ريب من تسمية
أيضا كلمة الوارش
الطفيلى ألن اإلمعة كلمة جاهلية يرادفها
ً
وهو الذى يدخل على القوم فى طعام لم يدع إليه.
وأما الطفيلى ،فهى كلمة إسالمية بال ريب ،ونسبتها إلى
رجل كوفى كان يدعى طفيل األعراس أو العرائس واسمه طفيل
بن دالل كان يأتى الوالئم دون أن يدعى إليها.
"الشطرنج"
قديما ،وإن لم يكن
تعربيا
الشطرنج بدون هاء كلمة معربة
ً
ً
العرب فى جاهليتهم وإنما وفدت إليهم بعد اختالط العرب
باألعاجم من الفرس والهند وهى لعبة معروفة كانت ذات صور
شتى فى القديم من حيث نظام رقعتها وعدد بيوتها ونوع القطع
التى يلعب بها وعددها وأسماؤها.
وقد كانت معروفة عند قدماء اليونان ،وانتقلت إلى أمم
شتى ،ويذكر التاريخ أن هــارون الرشيد أهدى إلى شارلمان
فيما أهدى رقعة شطرنج ومن أسماء قطعه "الرخ" وأصله اسم
لطائر خرافى ثم أطلق على القطعة التى تسمى "الطابية" أو
القلعة وفى اللسان والقاموس أن الرخ من أداة الشطرنج.
يقول عمر الخيام" :وإنما نحن رخاخ الفضاء ينقلنا فى اللوح
أنى يشاء وكل من يفرغ من دوره يلقى به فى مستقر الفناء
وفى الرخ".

"الباروكة" صناعة عربية خالصة عرفت باسم "الجمة" ..وكانت من مظاهر الرجال

هناك ألفاظ تكشف عن معالم حضارية عربية مدفونة،
ال يلتفت إليها أحد ومن ذلك لفظ "الموجة" ،حيث عرف
قديما تلك الثياب ذات الوجهين وجه يحمل لو ًنا
العرب
ً
خاصا وخلفه وجه آخر يحمل لو ًنا وهو ما يطلق العامة
ً
ظا دخيلةُ " :دبْل فاس" أو "دبل فيس".
عليه ألفا ً
ولغتنا ذات الثراء المكنوز تسميه فى كل يسر الموجة
جاء فى اللسان :وكساء موجه أى ذو وجهين.
الغريب ،أنه من المظاهر الحديثة التى قد نظن أنها
محدثة لبس الشعر المستعار ،الذى نقلنا استعماله حدي ًثا
فى الشرق من الغربيين وهو ما تسمية اللغة الحديثة
الباروكة وهى فى الفرنسية  Peruqueوفى اإلنجليزية
 ،wigوإنما هذه بضاعتنا ردت إلينا ،وكان من أسالفنا
فى عهد قديم جـ ًـدا من يلبسها وكانت تسمى بالعربية
الفصيحة الجمة وهى ما يجب أن تصير إليه الكلمة فى
وقتنا الحاضر.
ويروى أبو الفرج فى كتابه "األغانى" أن ابن سريج ،هو
أول من ضرب بالعود فى الغناء العربى فى مكة وكان قد
رآه مع العجم الذين قدم بهم ابن الزبير لبناء الكعبة بعد
احتراقها وقد أعجب الناس بغنائهم فقال ابن سريج" :
أنا أضرب به على غنائه فضرب به فكان أحذق الناس".
والذى يعنينا فيما روى أبو الفرج هنا هو قوله :إن ابن

سريج كان آدم أحمر ظاهر الدم فى عينيه ،وبلغ خمس
المنكبين وفى الحديث :لعن الله المجممات من النساء
تشبها بالرجال.
وهن اللواتى يتخذن شعورهن جمة
ً
"العاصمة والعواصم"
تعودنا أن نسمى قاعدة ال ُق ْ
طر أو اإلقليم ،عاصمة،
قديما تسمى القصبة والقاعدة والمدينة على حين
وكانت
ً
تذكر المعاجم المتداولة العواصم بأنها بالد قصبتها
أنطاكية كما فى اللسان والقاموس.
أيضا
وزاد صاحب القاموس ،أن العاصمة المدينة
ً
ويذكر ياقوت فى معجم البلدان أن العواصم حصون
موانع وواليــة تحيط بها بين حلب وأنطاكية وقصبتها
أنطاكية وربما دخل فى هذا ثغور المصيصة وطرسوس.
وتاريخ هذه التسمية  -أى العواصم -يرجع إلى عهد
قديم هو بالتحديد سنة  170هـ ،حيث يقول الطبري:
وفيها  -أى فى تلك السنة  -عزل الرشيد الثغور كلها عن
واحدا وسميت العواصم.
الجزيرة وقنسرين وجعلها حي ًزا
ً
إذن فإطالق العاصمة على قصبة القطر أو قاعدته
تسمية حديثة جـ ًـدا ،إذ ال تعرف المعاجم العواصم إال
أنها أسماء بالد معينة وقد سجل المعجم الوسيط هذه
التسمية الحديثة فقال إن العاصمة المدينة وتطلق على
قاعدة القطر أو اإلقليم.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 936
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المزاج ليس للرجال فقط % 27 ..من المتعاطين إناث!
أستاذة علم اجتماع :البداية مع "الشيشة" ..والنهاية فى برانث المخدرات
خبري نفىس :العنف و"السوشيال ميديا" وراء تفىش الظاهرة ..و"ربات بيوت" يلجأن إليها بسبب مشقة العمل المزنىل
تــزايــد عــدد اإلن ــاث المدمنات للمخدرات
في مصر ،وف ًقا ألحدث أرقام أصدرتها وزارة
التضامن االجتماعي ،وأظهرت أن ،%27.4
من متعاطي المخدرات في مصر من اإلناث،
وأغلبهن تتراوح أعمارهن بين  15إلى  25سنة.
وهذه النسبة أقل بقليل من عدد المتعاطيات
لــلــمــخــدرات فــي تــونــس عــلــى سبيل الــمــثــال،
إذ تكشف األمــم المتحدة في تقرير لها في
العام قبل الماضي ،أن نسبة إدمــان الفتيات
فــي البلد المغاربي تمثل  %30مــن إجمالي
المتعاطين للمخدرات ،وينتشرن بشكل خاص
داخل المعاهد الثانوية والطالبات بالجامعات
وغيرها من أماكن التدريس الحكومية.
بينما تزيد عن نسبة الفتيات المدمنات
للمخدرات فــي ،حيث بلغت نسبة السيدات
أحكاما التجارهن بالمخدرات
الالتي يواجهن
ً
أو بسبب حيازتهن إلــى  ،%10وفــق دراســة
نشرتها جمعية معهد تضامن النساء األردني،
المعروفة باسم "تضامن".
وإجـــمـــاالً ،كــشــف تــقــريــر للهيئة الــدولــيــة
لمراقبة المخدرات عن عــام  ،2016أن ثلث
متعاطى الــمــخــدرات فــى الــعــالــم مــن النساء
والفتيات ،بينما تبلغ نسبة اإلناث بين متلقّى
العالج من تعاطى المخدرات الخُمس فقط.
وأوضح التقرير أن النساء الالتى يتعاطين
الهيروين أصغر س ًنا من نظرائهن الرجال،
المخدرات
ارتفاعا في نسبة تعاطى
وسجل
ّ
ّ
ً
بين النساء في البلدان مرتفعة الدخل أعلى،
مــقــارنــة بــالــبــلــدان ذات الــدخــل المنخفض
والمتوسط.
وهناك أسباب وعوامل وراء سقوط الفتيات
في فخ إدمان المخدرات تتمثل في:
.غياب الــدفء والمشاعر األسرية ،نتيجة
لــعــدم شــعــور الفتاة بالحنان وســط أسرتها،
فربما تتجه إلى صديقات السوء ،والتى تقوم
بجرفها إلــى هــذا التيار ،حتى تصبح أسيرة

لهذا النوع من اإلدمان.
 .تقليل الجهد العصبى والــبــدنــي :ليس
من الضرورى أن تكون المواد المخدرة التى
تتناولها األم هــى عــبــارة عــن مــخــدرات من
نوعية الكوكايين والحشيش وغيرها ،ولكن من
مصرحا
أقراصا
الممكن أن تكون مهدئات أو
ً
ً
لها باالستخدام الطبي.
ولكن تقوم الفتاة بشرائها واستخدامها فى
أغــراض غير مخصصة لها ،مثل المسكنات
بــشــتــى أنــواعــهــا وال ــت ــى تــحــتــوى عــلــى م ــادة
البروفين.
 .حاالت الطالق واإلجهاد العصبي :بعض
الصدمات العصبية التى تتعرض لها األنثى
خصوصا
تكون كفيلة بأن تغير مسار حياتها،
ً
عند تعرضها للطالق ،أو بعض المشكالت
األخ ــرى المرتبطة بــأســرتــهــا ،كــفــقــدان أحد
أطفالها ،أو عدم قدرتها على حضانة أطفالها.
كبيرا من
ـوعــا
كــل هــذه المشاكل تشكل نـ ً
ً
الضغوط النفسية والعصبية والتى من الممكن
قدما فى تجربة أو
أن تدفعها إلــى المضى
ً
تعاطى بعض المواد المخدرة.
الــنــشــأة ف ــى حــيــاة صــعــبــة :ال ش ــك أن
تولى الفتيات بعض المسئوليات التى تفوق
أعمارهن ،كرعاية األهل ،والبحث عن وظيفة
منذ الصغر ،قد يدفع بعض أصحاب النفوس
الضعيفة إلى استغاللها أسوأ استغالل.
وربما من الممكن أن يستغلها أحــد تجار
المخدرات لكى تعمل في توزيع المخدرات
على األشخاص ،مقابل حصولها على نسبة من
األرباح.
كما أن البيئة االجتماعية والسكنية تلعب
هاما فى مدى استجابة الفتاة لتعاطى
دورًا
ً
المواد المخدرة.
وال يخفى أن النسبة الكبيرة مــن تعاطى
الفتيات للمواد المخدرة ،تكون من الطبقات
الغنية ،وصاحبات رؤوس األموال.

أضرار إدمان الفتيات للمخدرات
هناك مجموعة كبيرة من األضــرار تصيب
السيدات الالتي يتعاطين المخدرات؛ أبرزها
العنف؛ إذ أشارات دراسة إلى أن هناك واحدة
من بين كل  3سيدات قد تعرضن إلى العنف
نتيجة المخدرات.
كما أن نسبة السيدات المعنفات الالتى
تعرضن إلــى عــاج اإلدمــان تراوحت بين 40
و.%70
األم ــراض بمختلف أنواعها ومــن أشهرها
مــرض نقص المناعة المكتسبة ،أو فيروس
سي ،وغيرها من األمراض األخرى التى تحدث
نتيجة استخدام اإلبر المشتركة.
اإلصــابــة ب ــاألم ــراض العقلية؛ إذ كشفت
دراس ـ ــات ألطــبــاء الــصــحــة الــنــفــســيــة وعــاج
اإلدمــان ،أن الفتيات والسيدات يكن عرضة

لــأمــراض العقيلة أكثر مــن الــرجــال ،نتيجة
إدمانهن للمخدرات ،وربما هذا يفسر تعرض
الــعــديــد مــن الــنــســاء إل ــى حـ ــاالت االكــتــئــاب
الشديد ،وربما إلى التفكير فى االنتحار.
وبالفعل ،فإن حاالت النساء الالتى انتحرن
بعد إدمانهن للمخدرات أكبر من نسبة الرجال
الذين تعاطوا المخدرات.
الــتــشــوهــات الخلقية عــلــى الــجــنــيــن ،فمن
تأثيرا
المعروف أن كل ما تتناوله األم يسبب
ً
خصوصا عندما
بال ًغا على حياة األطــفــال،
ً
ً
حامل ،فما تتناوله ينتقل إلى الطفل عبر
تكون
المشيمة ،كما أنه يجب على األم أن تتوقف عن
تناول هذه المخدرات قبل حملها بفترة كافية.
فقد توصلت الــدراســات إلــى وجــود عالقة
وطــيــدة بين ح ــاالت الحمل غير المرغوبة،
والــتــشــوهــات الجسمية والعقلية الــتــى يولد

بها األطفال ،نتيجة إلدمــان األم أحد المواد
المخدرة قبل حملها ،حتى لو كانت توقفت
عنها بفترة قليلة ،وذلــك نتيجة لوجود هذه
المواد المخدرة داخل الجسم والدم.
كما أن فــى معظم األوالد الــذيــن ينشأون
بين مجتمع وأسرة مدمنة للمخدرات ،يكونون
أكــثــر عــرضــة لـ ــأذى الــجــســدى والــنــفــســي،
ومــن المتوقع بنسبة كبيرة أن يــدمــن هــؤالء
األطفال المخدرات ،عند وصولهم إلى مرحلة
المراهقة.
الوفاة ،كعادة أغلب األنواع المخدرة ،فعند
تناول جرعة زائدة من المخدرات ربما تؤدى
وفاة المدمنة ،وفى عام  2012أدت الجرعات
المفرطة التى تتناولها الفتيات إلى وفاة أكثر
مــن  15أل ــف امـ ــرأة فــى ال ــوالي ــات المتحدة
األمريكية وحدها.
بــالــتــأكــيــد ،هــنــاك مجموعة مــن األض ــرار
التى ال تصيب الفتاة وحــدهــا جــراء تناولها
للمخدرات ،فمن المعروف أن األم هى قوام
األسرة ،وال شك فى مجتمعاتنا الشرقية.
وأكـ ــدت الــدكــتــور ســامــيــة خــضــر ،أســتــاذة
علم االجتماع ،أن "الدين هو عماد المجتمع
المصري ،واألساس في استمرار الوطن حتى
اآلن ،أمــا التوعية المجتمعية ومحاولة بناء
اإلنــســان المصري فهما غير موجودتين فى
مجتمعنا فى الوقت الراهن" ،مشيرة إلى أن
ً
فضل عن
"الــضــغــوط األســريــة والمجتمعية
غياب القدوة دفعت بعض النساء إلى تدخين
الشيشة ،أو تعاطي المخدرات كنوع من أنواع
الهروب أو خداع النفس".
وأضافت لـ"المصريون"" :في اآلونة األخيرة
طبيعيا بين النساء،
أمرا
أصبح تدخين الشيشة ً
ً
خصوصا في األماكن العامة،
وظاهرة منتشرة
ً
لذا ال بد من تسليط الضوء عليها ،ألنها تعتبر
ً
مدخل لإلقبال على تعاطي أنــواع أخطر من
معتادا".
أمرا
ً
المخدرات ،تصبح بمضي الوقت ً

وأرجــعــت أســتــاذة االجــتــمــاع ،زيـــادة نسبة
تعاطي الــمــخــدرات بين الــنــســاء إلــى "غياب
الثقافة والتوعية ،حيث كثرت مشاهد تعاطي
المخدرات والعنف في التليفزيون ،في المقابل
اختفت القدوة المجتمعية من الشاشات ،مثل
"بابا عبده" و"كلمتين وبس" وغيرهما".
وتــابــعــت" :ف ــى وق ــت ســابــق كــانــت األف ــام
وال ــدرام ــا تــتــحــدث عــن أخــطــار الــمــخــدرات
وعــقــوبــة مــدمــنــيــهــا ،أم ــا اآلن أصــبــح العنف
والموضوعات غير المجدية هى التى تتصدر
شاشات التليفزيون".
في حين ،اعتبر الدكتور جمال عبدالصمد،
الخبير النفسي ،أن الضغوط والفراغ وعدم
االهتمام األسرى وراء إدمان اإلناث المخدرات،
فضالً عن أن مشاهد إدمــان المخدرات عبر
الــتــلــيــفــزيــون تثير فــي رأس الــمــشــاهــد حس
تأثرا بمن يقومون
المغامرة ،للتجربة واالنتشاء ً
بأداء هذه المشاهد التمثيلية".
وأضــاف لـ"المصريون"" :ال ينبغي عرض
مشاهد تعاطي المخدرات ،لكن من الممكن أن
نتحدث عن أضرارها والمشكالت التي تسببها،
ومواقع التواصل االجتماعي لها دور فعال في
ذلك ،حيث أدخلت بعض الثقافات الغربية على
مجتمعنا كظاهرة الشيشة للفتيات مثالً".
وحول تناول بعض ربات البيوت واألمهات
للحبوب المخدرة ،قــال الخبير النفسي ،إن
"هــذه الفئة قد تدمن المخدرات عن طريق
الخطأ ،كأخذ مسكن لأللم مــن أجــل تحمل
مشقة العمل في البيت ،وتحمل بعض الضغوط
األسرية والمجتمعية ،أو أن يسلكن هذا الطريق
بإراداتهن الحرة كنوع من أنواع التجربة وملء
وقت الفراغ".

عال خطاب

قانون «النفقة» الجديد :الدفع وإال
صحيحا أن الطالق هو نهاية للمشاكل الزوجية ،بل ربما
ليس
ً
غالبا إلى
كان بداية لمشاكل أكبر مما سبق ،تلجأ فيها المطلقة
ً
المحاكم للحصول على أبسط حقوقها وحقوق أبنائها ،بعد أن
تجرد بعض الرجال من النخوة ،وأصبحوا عديمي المشاع ،وسيطر
العند وحب المال والطمع والجشع على قلوبهم التي أصبحت
كالحجارة بل أشد قسوة على فلذات أكبادهم ال يرحمون ضعفهم
وقلة حيلتهم ،وال يفكرون سوى في أنفسهم واالنتقام من سيدة
مغلوبة على أمرها.
يتصور مثل هؤالء أنهم أعلى من القانون ،وأن من حقهم أن
يدوسوا بأقدامهم على من كانوا في يوم من األيام أقرب الناس
إليهم ،بال أية شفقة وال رحمة ،مستغلين بطء إجراءات التقاضي،

واالستمرار ربما لسنوات حتى يفصل القضاء في مثل هذه
النزاعات ،في الوقت الذي امتألت فيه المحاكم بآالف القضايا
الخاصة بالنفقة التي ال تنفذ ويتهرب منها األزواج.
ووفقًا لألرقام الصادرة عن المجلس القومي للمرأة ،فإن نسبة
دعاوى النفقة تزيد عن  70%من إجمالي الدعاوى المقدمة أمام
محاكم األسرة على مستوى الجمهورية ،بينما تمثل قضايا
الرؤية  ،4%وفيما يتعلق بالشكاوى التي ترد إلى مكتب شكاوى
المرأة بالمجلس فإن النفقة تأتي في الصدارة ،تليها الرؤية ،ثم
وأخيرا الخلع.
التطليق للضرر ،ثم مكاتب تسوية المنازعات،
ً

شيماء السيد

ّ
مرشوع قانون لحرمان الممتنع عن دفع النفقة من الخدمات الحكومية>> "ريهام"" :قاىل مش دافع واخبطى دماغك فى الحيط"" ..علياء" :ادىع الفقر ّ
وغي سكنه" ..جنى" :قدم استقالة مزيفة

حرمان الزوج من الخدمات الحكومية
حاليا على تالفي مثل هذه األزمات،
ويعكف مجلس النواب ً
من خالل مناقشة مشروع بتعديل قانون بعض أحكام قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقــم  58لسنة  ،1937الخاص
تمهيدا إلقراره قبل
بحاالت االمتناع عن دفع نفقة الزوجة،
ً
نهاية دور االنعقاد الحالي.
وتتضمن التعديالت المقترحة ،إضافة عقوبات تكميلية
إلى الشخص الممتنع عن دفع النفقة ،وذلــك بحرمانه من
الخدمات العامة التى يحتاجها فى حياته ،إلجباره على سداد
دفعات النفقة الملزم بها تجاه أسرته ،خاصة أن هذه العقوبات
تتماشى مع تكليفات القيادة السياسية بتعديل قوانين األحوال
الشخصية لحماية األسرة المصرية.
صدر عليه حكم قضائي واجب
وتضمن المشروع" :كل من ُ
النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة
أو رضاعة أو مسكن؛ وامتنع عن الدفع مع قدرته مدة ثالثة
أشهر ،بعد التنبيه عليه بالدفع ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
على سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين
بناء على شكوى من
العقوبتين ،وال ترفع الدعوى عليه إال ً
صاحب الشأن ،وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن
هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة ال تزيد على سنة".
ويترتب على الحكم الــصــادر بــاإلدانــة ،تعليق استفادة
المحكوم عليه مــن الــخــدمــات المطلوب الــحــصــول عليها
بمناسبة ممارسته نشاطه المهني ،التي تقدمها الجهات
الحكومية والهيئات العامة ،ووحــدات القطاع العام وقطاع
األعمال العام ،والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة،
حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر
االجتماعي حسب األحوال.
ويعطى القانون الحق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته
أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر االجتماعي ،أن يطلب من
النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب األحــوال ،وفي
أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم،
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ،وتأمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو
بعد صيرورة الحكم با ًتا ،وال يرتب الصلح أثره إذا تبين أن
المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر االجتماعي كل أو
بعض ما حكم به لصالحه ،ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه
شهادة بتصالحه مع البنك ،عما قام بأدائه من نفقات وأجور
وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها
بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ،وفي جميع األحوال
قدم ً
كفيل يقبله
إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو ّ
صاحب الشأن فال تنفذ العقوبة.

>> "حجاج" :مرشوع القانون يواجه أالعيب األزواج بتغيري السكن والعمل..
"صالح" :مجحف وظالم للرجال والبد من تعديل قانون الرؤية معه لتحقيق المساواة
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها
وإنهائها قرارًا من وزير العدل باالتفاق مع الوزراء المختصين.
معاناة ال تنتهي داخل محاكم األسرة
"ريهام .م" ،في الثالثينيات من عمرها لم تتمالك دموعها
داخل محكمة األســرة بالتجمع الخامس ،بينما تتحدث عن
معاناتها ،قائلةً" :زوجــى تنكر لى وألبنائه ولم يــرا ِع عشرة
السنين ،ورفض اإلنفاق على أبنائه ونهرنىً ،
قائل لي :مش
دافــع واخبطي دماغك فى اتخن حيطة ،وروحــى للمحاكم
ووريني شطرتك وشوفي هتخدي مني إيه".
ومضت تحكي مأساتها بعد أن هدأت أعصابها ،قائلة إنها
مرتفعا،
راتبا
ً
كانت تعمل في شركة خاصة ،وكانت تتقاضى ً
وكان زوجها يستولي على راتبها بحجة مساعدتها له ،ووقوفها
إلى جواره ،وبعد أن أنجبت طفلين أنهى العمل خدمتي؛ ألنني

لم أعد أستطيع أن أنسق بين بيتي وعملي ،وبعد أن توقفت
نافورة األموال التي كانت تضخها ،تقول" :فوجئت به يتغير
على وعلى أبنائه ويسيء
فى معاملته معي ،ويرفض اإلنفاق ّ
على
معاملتى ،وبدأت تدب بيننا الخالفات الشديدة وتطاول ّ
بالسب والقذف والضرب حتى قام بكسر ذراعى فى إحدى
وأخيرا قمت برفع دعوى خلع منه ،وحصلت على
المرات،
ً
حريتى ولكنى ال أعمل وليس لدى مصدر رزق".
تضيف" :طالبته بالتكفل بمصاريف أبنائه طب ًقا للشرع
والقانون ،إال أنه نهرنى ورفض اإلنفاق على أبنائه ولم أجد
أمامى إال باب المحاكم الذى بسببه بعت كل ما أملك ،حتى
أستطيع دفع أتعاب المحامين ،وبعد مرور عامين حصلت على
حكم نفقة  300جنيه لكل طفل لعدم استطاعتي إثبات الراتب
الحقيقي الذي يتقاضاه زوجي في عمله الخاص ،وعندما

يرض أصحاب عمله إعطائي أي شيء
حاولت تنفيذ الحكم لم
َ
من الراتب؛ فتوجهت لبنك ناصر االجتماعي وبعد سلسلة
طويلة من اإلجراءات والروتين لم يقم البنك إال بصرف مبلغ
 500جنيه فقط".
"ا ّدعى الفقر وغ َّير سكنه"
وتقول "علياء" ،وهي األربعينيات من عمرها ،أثناء وقوفها
أمــام محكمة األســرة بزنانيري" :زوجــى زير نساء ،عالقاته
النسائية ال تنتهى وخيانته لى عينى عينك ينفق أمواله على
جوعا".
ملذاته وشهوته وتركني وأوالده نموت
ً
تضيف" :نشبت بيننا خالفات كثيرة ،وكانت نهايتها أن
طردني وأبنائي من شقة الزوجية ،فلم أجد أمامي سوى رفع
قضايا نفقة عليه ،وعلى الرغم من ثرائه الفاحش ،ودخله
الشهري الذي يتعدى  20ألف جنيه ،حيث إنه يملك أكثر من
مطعم إال أنني لم أحصل سوى على حكم بمبلغ  1300جنيه؛
نظرا ألن جميع أمالك زوجي مدونة باسم والده ،وقد ادعى
ً
أمام المحكمة بأنه فقير ،وأنه مجرد عامل يكسب قوت يومه
بالكاد ،وبعد حصولي على حكم المحكمة لم أستطع تنفيذ
الحكم عليه ألنه يعمل في أمالك والده".
تتابع" :بعد مــرور عام كامل ،أصبح من حقي المطالبة
بمتجمد النفقة وحصولي على حكم بحبسه لم أستطع التنفيذ
عليه؛ لقيامه بتغيير مكان سكنه وبيع والده أحد المطاعم،
وشراء مطعم جديد لم أعلم مكانه ،حيث حرص الجميع على
حربيا؛ حتى ال أستطيع الحصول على مليم
سرا
أن يجعلوه ً
ً
واحد منه لإلنفاق على أبنائه".
استقالة وهمية
وتقول "جنى" في العشرينيات من عمرها" :زوجي بخيل
دائما يدعي الفقر على غير الحقيقة ،استغلني واستولى على
ً
رغما عن أنفي ،وبعد أن ساومني للتنازل عن كل حقوقي
راتبي ً
مقابل تطليقي ،لجأت إلى محكمة األسرة لرفع دعوى نفقة
لطفلتى الصغيرة ،إال أننى فوجئت به ينجح في التواطؤ مع
الشركة التي يعمل فيها ،ويقدم استقالة وهمية رغم استمراره
في العمل ،وبالتالي فشلت التحريات في إثبات دخله الرسمي،
وحكمت المحكمة لي بنفقة  500جنيه نفقة شهرية ال توفر
تعليما
كريما أو
لطفلتي الصغيرة العيش الحاف أو مسك ًنا
ً
ً
جيدا ،ورغم قلة المبلغ إال أنه امتنع عن الدفع ألكثر من 4
ً
سنوات".
آراء الخبراء
يقول الخبير القانوني ،حجاج محمود ،إن "القانون يلزم
وجوبا بأداء النفقة لزوجته ،وفي حال امتنع عن اإلنفاق
الزوج
ً
على زوجته بغير حق شرعي ،فللزوجة أن تطلب من القضاء
إجبار الزوج على اإلنفاق عليها نظير قيامه باحتباسها على

ذمته ودخولها في طاعته ،كما أن القانون ألزم األب باإلنفاق
على صغاره ،وف ًقا لنص المادة  18من القانون  25لسنة
 ،1929التي تنص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم
يكن له مال".
غير أنه أشار إلى أن "القانون به العديد من العقبات التى
ً
حائل فى وجه المرأة عند محاولة حصولها على حقها،
تقف
حيث جعل على عاتق المرأة مهمة إثبات دخل الزوج والذى
صحيحا أو ً
كامل؛ خاصة إذا
غالبا ما تعجز النساء عن إثباته
ً
ً
كان الزوج يعمل في مكان غير حكومي أو أعمال حرة ،عالوة
على لجوء بعض األزواج لعمل استقاالت مزيفة ،أو تقديم
رشاوى للمخبرين الذين يتحرون عن دخلهم".
وأضــاف حجاج ،أن "معظم األحكام تصدر بمبالغ نفقة
ضئيلة ال تتماشى مــع الــوضــع االقــتــصــادي واحــتــيــاجــات
األطفال ،واألحكام الصادرة بأكثر من  500جنيه ال تستطيع
المرأة تنفيذها بسبب عدم سماح بنك ناصر بسداد المبالغ
األكثر من هذا المبلغ ،عالوة على أنه حتى بعد حصول المرأة
على أحكام النفقة لصالحها ،تواجه العديد من المعوقات عند
تنفيذ الحكم ،حيث يلجأ الرجال لحيل قانونية لعدم تنفيذ
األحكام الصادرة ضدهم ،كالهروب من أماكن إقامتهم ،وتغيير
أماكن عملهم ،ولذلك تلجأ المرأة في النهاية إلقامة دعاوى
للمطالبة بمتجمد النفقة".
وذكر الخبير القانوني ،أن "مشروع القانون الجديد جاء
ومساعدا في الحصول على حقوقها وحقوق
منص ًفا للمرأة
ً
أبنائها ،إذ أن حرمان الرجل من الخدمات الحكومية سيجبره
على اإلسراع في دفع النفقة لزوجته وأبنائه حتى يتمكن من
تسهيل أموره وممارسة حياته الطبيعية".
ويرى الخبير القانوني ،محمود صالح ،أن "التعديل الجديد
في المادة الخاصة بالنفقة لم يغلّظ عقوبة الحبس ،لكن
أدخــل عقوبة تكميلية بمنع المحكوم عليه من التعامل مع
الهيئات الحكومية إال بعد تنفيذ حكم النفقة الصادر ضده،
لكنه لم يضع ً
فوريا لتنفيذ حكم النفقة من الممتنع،
حل
ً
بل اشترط حصول الزوجة على حكم نفقة وحصولها بعده
شهرا من محكمة األسرة ،ثم إقامة جنحة
على حكم بالحبس
ً
عدم تنفيذ حكم نفقة طب ًقا لقانون العقوبات ،وهنا يتم تطبيق
التعديل الجديد عليه".
وأشــار إلــى أنــه "مــن الناحية األخــرى ،فــإن القانون يعد
وظالما للرجال؛ خاصة أن بعض النساء يستغللن
مجح ًفا
ً
القانون ويحرمن األب من رؤية األبناء ،وفى نفس الوقت ُيجبر
سيحرم من الخدمات الحكومية
األب على دفع النفقة ،وإال ُ
وتقف جميع مصالحه ،فالبد من تغيير قانون الرؤية مع قانون
النفقة لتحقيق العدالة والمساواة في المراكز القانونية".

األحد
السنة الثامنة  -العدد 936
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«افتح قلبك»صفحة هتتم بك ،هبمومك ،مبشاكلك،
باستقرارك األسرى واالجتماعى ،مهمتها ختفيف العناء
النفسى عنك وتفريج كروب كل من يلجأ إليها بعد
اهلل تعاىل ،لتساعدكم ىف طرح حلول نفسية واجتماعية

افتح قلبك
«همسة من القلب»

ملشاكلكم على مستوى مجيع العالقات اإلنسانية احمليطة
بكم بعون اهلل تعاىل.

مزيد من الهدوء ومحاوالت التفرغ ،يشترك فيها كل أفراد األسرة
في مثل هذه األيام من كل عام ،ولكن من األفضل أن يكون من دون
فعالة وتقديرات متميزة بعد
توتر ،وهذا مطلوب وصحي ،ويأتي بنتائج ّ
انتهاء االمتحانات إن شاء الله ..نسأل الله تعالى التوفيق والتفوق
لجميع أبنائنا طلبة الثانوية العامة.

د .أميمة السيد
almesryoon.openheart@gmail.com

د .أميمة السيد

هاتفه وعدم اإلنجاب أسباب خيانة زوجى!

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوجة من  ١٣سنة ،وما عندنا
أطفال ،من أول أسبوع اكتشفت زوجي
يـــدردش مــع بــنــات ،وواجــهــتــه ووعــدنــي
وحلف بالله ما يكررها ،بعد مدة قصيرة
تــغــيــرت مــعــامــلــتــه مــعــي ،وحــســيــت إنــه
يخونني وبحثت بجواله ،وأنــه يــدردش
بــكــام عــمــره مــا قــالــه ل ــي ،وواجــهــتــه
ووع ــدن ــي مــا يــكــررهــا ،وك ــل م ــرة كــذا
لدرجة ما صرت أصدقه حتى لو حلف
كسر ثقتي فيه ،وكل مرة أصبر ،وتعبت
نفسيتي كرهت كذبه ،وكرهت كل شيء
فيه ،صرت أشك فيه في كل شيء ،وهو
تعب مني ،يقول كل يوم تسوين مشكلة،
وأنا عندي قولون عصبي ما أقدر أتحكم
بنفسي.
(الرد)
وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته،
نــعــم حبيبتى ،فتلك هــى الــغــريــزة،
غيرة األنثى ،ومثلها كذلك غيرة الرجل
على أنثاه ،ولكن غيرة المرأة المسلمة
دائما لشعورها بأن
تكمن سر زيادتها
ً
الله تعالى قد شرع للرجل الزواج من 3
نساء غيرها ،فبالتالى تظل طوال الوقت
قلقة مــن مشاركة غيرها فــي زوجها،
وبغض النظر عن أن فكر المرأة بهذا
الشكل ما هو إال موروث ثقافي خاطئ
تحمله أذهان السيدات في معظم الدول
العربية واإلسالمية ،إال أنه واقع البد من
أن نتعامل معه مع السعي على تغييره
(وليس اآلن بالطبع المجال لسرده أو
اإلسهاب في تفنيده وكيفية معالجته).
أما وإنك هنا عزيزتى الزوجة فمعك
كل الحق في غيرتك وغضبك ،والسيما
معرفتك بــتــعــدد عــاقــات زوج ــك غير
الشرعية لألسف.
ولكن دعينى أحدثك بشكل عملي..
عاما ،ومن بداية
فأنت متزوجة منذ ً 13

ِ
ِ
وظللت
واكتشفت طبع زوجــك،
الــزواج
طوال السنوات الماضية في قلق وريبة
وشــك ،مما عصف بحياتك مع زوجك
إلــى الــهــم والــنــكــد الــدائــم نتيجة لعدم
االســتــقــرار النفسي والــعــاطــفــي معه،
وبالطبع انتقل هذا النكد واإلحباط إليه
وشيئًا فشيئًا اتسعت الفجوة العاطفية
وتبعا لطبيعته وميله
والزوجية بينكما،
ً
للنساء ،فــإن زوج ــك وجــد ضالته في
الحديث مع غيرك بشكل أكبر ،األمر
الـــذي يــحــدث لــديــه ال ــت ــوازن النفسي
والعاطفي ..نعم يا عزيزتى ،فأنت لم
ً
وبـــدل من
تستطيعي احــتــواء زوجـــك،
اجتهادك لملء فراغه العاطفي والزمنى
ومحاولة إشغاله وإلهائه عن المحادثات
غير الشرعية مــع الــنــســاء والفتيات،
انشغلت أنت لألسف بمراقبته والبحث
وراءه وتتبع تصرفاته ،فساءتك أفعاله.
ف ــي حــيــن أنـــه كـــان يــنــبــغــي ل ــك من
ِ
تأكدت
البداية حسم أمرك معه بعدما
من طبيعته ،إما أنك لن تتحملين تلك
العالقات أو إمــا اإلصــاح مــن أحواله

وكــنــت طــلــبـ ِ
ـت الــطــاق واالبــتــعــاد عنه
ِ
ووفــرت على نفسك وصحتك كل ذلك
ِ
عزمت النية على
العناء ،أو أنــك كنت
الجهد بغير ملل لعالجه من تلك اآلفة،
ولكن لألسف زاد شكك وإحباطك أكثر
عندما لــم تــرزقــا بأبناء ،وبالتالى ظل
ذهنك في حالة توتر وشعور باحتمالية
زواجــه من أخري لكى ينجب ،في حين
أن ال ــزوج صاحب تلك الــعــادة السيئة
ال يردعه عنها إنجابه حتى رهــط من
األبناء ،ولكن ما يمنع المرء عنها فقط
اتــقــاء الــلــه تــعــالــى ثــم احــتــواء الــزوجــة
ومضاعفة مشاعر الــحــب والــثــقــة له،
ومــلء فراغه بأشياء وممارسة أعمال
مــفــيــدة واألخـ ــذ بــيــده إل ــى طــريــق الله
وطاعته.
وهــذا ما أنصحك به حبيبتى بداية
وصاعدا ،ال تراقبيه وال تبحثي
من اآلن
ً
وراءه ،تغاضي واغفري وأنــت محتسبة
النية لله إلصــاح حــال زوجــك حتى ال
أوزارا لن يتحملها هو ولن
يأثم ويحمل
ً
تتحمليها أنت بتقصيرك معه في هذا

الشأن أمام الله تعالى.
فــقــط افــعــلــي م ــا عــلــيــك م ــن حسن
التبعل له لكي تعفيه عن ما حرم الله،
والعمل على توفير االستقرار النفسي
والمعيشي لــه ،والــتــجــديــد مــن شكلك
ومــابــســك وشــخــصــيــتــك ،فــكــونــي له
الصديقة والحبيبة وشاركيه اهتماماته
وكــل مــا يحب وتجنبي مضايقته ،مع
نصيحته بدون انفعال ،وبكل حب وقدر
خوفك عليه من عقاب الله تعالى له،
فالحياة في دنيانا يا عزيزتى ال تحتمل
نفسيا تسبب لنا
وجذبا وإرهــا ًقــا
شـ ًـدا
ً
ً
ضــا عضوية ،بــل إنها
ولمن نحب أمــرا ً
أبسط من ذلك لمن يتركها وراء ظهره،
فنحن نعيش فيها لعبادة الله ً
أول وابتغاء
مرضاته ،فقط عليك أن تذكريه بأنه
كما يدين يــدان وأنــه لن يقبل أن يكون
لك أصدقاء رجال وبينكما كالم خاص
وحــســاس ..استعينى بــالــلــه ،اجتهدى
وافعلى ما عليك مع الدعاء له بالهداية،
ثم اتركى أمره وأمرك كله لله عز وجل.
بــل همسة منى لــك أختى الحبيبة،
فربما لو شجعتيه على الحالل وشرع
خيرا لكما ،فأتمنى لو كان
الله ،لكان
ً
ليس عند زوجك مانع عضوي أو طبي
من اإلنجاب ،وأنت تشعرين بأنه يتمنى
أن ُي ــرزق بطفل ،وكــانــت لديك القدرة
النفسية وشجاعة المسلمة الحق على
تــحــمــل زواج ـ ــه م ــن أخ ـ ــرى ،فشجعيه
وتسامحي ،فزوجك لم يتزوج من غيرك
عاما إال
مبررًا حاجته لإلنجاب طيلة ً 13
جدا ،ويحرص على عدم جرح
ألنه يحبك ً
مــشــاعــرك ،وأفــعــالــه مــا هــي إال ضعف
إيمان وعالقات واهنة عابرة ،وثقي أن
الله تعالى سيكون معك وسيفعل لك كل
خير ،ففي النهاية لن يتم أمر وال خطوة
إال بأمر الله ،كما أنه لن يمنع حذر من
قدر غير الدعاء والسعي للخير.

أب يبحث عن أم!

ـام ــاُ ،تــوفــيــت
أنـــا أب  47ع ـ ً
زوجتى منذ عدة سنوات ،وتركت
لى  4أبناء صغار ولدين وبنتين
ص ــغ ــار ،ل ــم أتـــــزوج م ــن أجــلــهــم
حــتــى ك ــب ــروا ووصـــلـــوا للتعليم
الثانوى ،أما الصغار فيحتاجون
أيضا إلــى رعــايــة ،وعملى تعطل
ً
كثيرا ..بدأت أفكر فى االرتباط
ً
والزواج من فتاة مناسبة تصغرنى
فــى الــســن ،ولــكــن كلما تقدمت
إلحــداهــن تــرفــض بسبب وجــود
أوالدى معى ،وهم فى سن حرجة
علما
وال أستطيع تركهم وحدهمً ،
بأننى ميسور وفى مركز اجتماعى
مرموق.
ليتك تفكرى معى بصوت عالٍ ،
فأحتاج إلى المشورة ،مع شكرى
وتقديرى لشخصك الكريم.
(الرد)
أخــى ..تحياتى لك وكــان الله

ديك كبير ميت وبجواره بيض كثير

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

رؤيا المولى عز وجل

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
كبيرا مي ًتا وبجانبه بيض
رأيــت ديكًا
ً
كثير فأخذت البيض كله وتركت الديك
الميت وأنــا أتــألــم عليه ..أرجــو التأويل
وشكرا.
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
المعافى قد يدل على
الديك الصحيح ُ
الشخص الذي يحافظ على أداء الصالة
والعبادات ،والديك الميت أو المذبوح يدل
على الشخص التارك للصالة وال يحافظ
عليها ومقصر في العبادات ،وقد يدل على

ابتعادك أنت وغفلتك عن الصالة.
وق ــد ي ــدل م ــوت الــديــك عــلــى فــقــدان
صديق أو قريب لــك ..وتألمك أنت على
مــوت الــديــك ربــمــا دل عــلــى الــمــرض أو
التعب ،وضعفك فى الحياة الواقعية.
والبيض الكثير يدل على المال الكثير،
والــمــكــانــة الــعــالــيــة وتــحــقــيــق األهــــداف.
ويدل جمع البيض على االجتماع باألهل
واألقارب واألحباب واالستقرار في الحياة.
والــبــيــض إذا كــان فــي وع ــاء دل على
النساء لقوله تعالىَ ( :كأَن َُّه َّن َب ْيض َمكْنُون)

الــصــافــات  .49ولــأعــزب قــد يــدل على
الزواج ،وللمتزوج أوالد.
ومتاعا
والبيض الكثير قد يكون مـ ًـال
ً
نظرا لوجود الديك الميت
ُيخشى فساده .و ً
ربما دل البيض الكثير على التعرض إلى
المشاكل والهموم والخوف من المستقبل.
وإذا رأت المتزوجة أن البيض غير
ناضج دل على أنها سيدة مبذرة وتصرف
نقود زوجها في أشياء ليس لها قيمة .والله
أعلم وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا
اللهم آمين.

طالسم دم على جسد زوجى
ذكـ ــر الــشــيــخ تــقــي الــديــن
رحمه الله فى رؤيا المولى عز
وجل ،فقال :ويمكن أن يسمع
صــو ًتــا ،ويــقــال لــه كــذا وافعل
كــذا ،ولكن ليس هناك صورة
مشخصة يــراهــا تشبه شيئًا
من المخلوقات؛ ألنه سبحانه
ليس له شبيه وال مثيل سبحانه
وتعالى.
وذكـــر اب ــن ســريــن أن ــه من
رأى الــمــولــى عــز وج ــل وهــو
يتكلم معه دل ذلــك على أنه
عند الله عزي ًزا لقوله تعالى:
(وقَــ َّربْــ َنــا ُه َنـ ِ
ـج ـ ًّيــا) مريم .52
َ
وقــال الــبــغــوي :رؤيــا الــلــه فى
المنام جائزة ،ولكنها تختلف
بــاخــتــاف الــســرائــر ،فألهل
الطاعة واإليمان لمن رآه بال
كيف وال كيفية مثل مــا ورد
فى األخــبــار فذلك يــدل على
الــبــشــرى وتحقيق أمنية فى
الدنيا وسالمة الدين ،ورؤيا
المولى عز وجل فى الحقيقة
ف ــى اآلخـــــرة وذلــــك إن كــان
الرائى على حسن حال.
وإن ك ــان الــرائــى فــى بُعد
عــن الــلــه و ُبــعــد عــن الطاعة
فرؤيا المولى عز وجل تبشره
بالتوبة والرجوع الى الله ..وإن
كلمه المولى عز وجل من وراء
حجاب فذلك رزق وزيادة مال
وقوة دين.
ومــن رأى أن الله عز وجل
كــلــمــه بــغــيــر حــجــاب والــكــام
موجه إليه فهذه ليست رؤيا،
وهــى باطلة النــقــطــاع الوحى

بعونك على تلك الظروف فى ظل
عدم وجــود الزوجة األم مع هذا
طبعا أقــدر
الــعــدد مــن األبــنــاءً ..
مشاعرك ووضعك الصعب ،نعم
الــوضــع صــعــب ،فــأنــت انتظرت
سنوات طوال حتى بدأت تفكر فى
الزواج وإلى أن كبر أبناؤك ،فليس
مــن الــســهــل عليهم تــقــبــل وضــع
جــديــد ،وخــاصــة مــع عــدم وجــود
جــديــد فــى حــيــاتــهــم الشخصية
كــارتــبــاط لــــزواج م ــث ـ ًـا ..فأنت
أصبحت كل حياتهم واألم واألب
معا ،وكل من تتقدم إليها أكيد لم
ً
تبلغ من النضج ما يسهل عليها
تفهم نفسية مثل نفسية أبنائك.
ونــصــيــحــتــى ..هــى أن تــحــاول
تغيير خــطــتــك فــى الــبــحــث عن
شريكة لحياتك ،وأول هذا التغيير
هــو عــدولــك عــن فــكــرة أن تكون
آنسة لم يسبق لها الــزواج ،فهذا

االرتباط صعب على أى فتاة لم
تتعايش مــع تــجــربــة الــــزواج من
قبل ،لتجد نفسها مسئولة عن 4
أبناء فيهم الكبير وفيهم الصغير،
فعليك أن تختار َمن هى فى نفس
ظروفك إلى حد ما ـ وهن كثيرات
أيضا
ـ أرملة أو مطلقة ،وتكون
ً
مقاربة لسنك ،حتى يسهل عليها
جميعا ويكون لديها
التعامل معكم
ً
من النضج والخبرة ما يساعدها
أيضا
على تربيتهم معك ،ووقتها
ً
ستكون هــى وأبــنــاؤك متفهمين
لــلــوضــع ويــمــكــنــهــم الــتــعــامــل مع
بعضهم البعض بسالم وأمان.
وأدعو الله أن يوفقك إلى هذه
الــزوجــة الصالحة ،وأن يعينكما
على هذه المسئولية حتى ِ
تصال
بهم إلى بر األمان وما يرضى الله
خيرا
ـ عز وجل ـ وأن يجازيكما
ً
على تربية أبنائك.

بعد رسول الله صلى الله عليه
وسلم لقوله تعالىَ ( :و َما َكا َن
ح ًيا
ِل َب َشرٍ أَن ُيكَل َِّم ُه اللَّ ُه إِ َّل َو ْ
أَ ْو مِ ن َورَ ِاء حِ َج ٍ
اب أَ ْو ُي ْرسِ لَ
سـ ً
ـول َف ُيوحِ َي بِ إِ ذْنِ ِه َما َي َشا ُء
َر ُ
ح ِكي ٌم ) الشورى
ـي َ
 ،إِ َّنـ ـ ُه َعـ ِـلـ ٌّ
 .51ولذلك تكون الرؤيا باطلة
ولكنها تــدل على الخلل في
الدين.
وم ــن ي ــرى الــلــه تــعــالــى فى
صــورة يصفها ويحددها فإن
رؤياه من األضغاث.
ومـ ــن رأى ال ــل ــه ســبــحــانــه
وتعالى مصورًا فى مكان فإن
الــرائــي ممن يكذب على الله
تعالى أو ينسب إليه ما ال يليق
به.
ومـــــن رأى الـــمـــولـــى عــز
ً
عمل
وج ــل يــعــظــه أن يــعــمــل
صــالــحــا فــيــه رض ـ ــا ،فــذلــك
ً
تذكير بالرجوع إلى الله وعدم
التمادي فى المعاصى ،والله
تعالى هو الحق وقــال تعالى:
ـحـ ُّـق )..األنعام .73
( َقـ ْو ُلـ ُه ا ْلـ َ
وكــامــه هــو الــحــق والــصــدق
المبين.
ورؤيا المولى عز وجل تدل
عــلــى الــنــصــرة ورفـ ــع الــبــاء،
وظهور عدل ورفع ظلم وزوال
هــم وأمــن وأم ــان وخير وفــرج
وفــرح وتحقيق مــراد وارتــفــاع
شــأن وحــب الــنــاس ،وقــوة دين
وتوفيق فى أعمال الخير وزيادة
رزق والمال رزق والسعادة رزق
والــصــحــة رزق والعافية رزق
والذرية رزق ..والله أعلم.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت طالسم من الدم على جسم زوجي،
وكذلك بقع زرقــاء وهو غائب عن الوعى،
كالبا،
دائما ً
علما بأن زوجى يرى فى منامه ً
ً
وشكرا.
وأنه يسقط من أماكن عالية..
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
وجــــود الــطــاســم ب ــال ــدم عــلــى جسد
زوجــك ربما دل على السحر الــذى سبب
لزوجك الحزن والهم ،والتعب الجسماني،

واألمـــــراض الــعــضــويــة .ورؤيـــــة الــكــاب
أيضا على السحر؛ ألن
المتكررة قد تدل
ً
الكلب من الحيوانات النجسة والنجاسات
قد تــدل في الــرؤى على السحر وخاصة
الكلب األسود لقول النبي صلَّى الله عليه
وسلم( :الكلب األسود شيطان) رواه مسلم.
وتــكــرار رؤي ــا الــســقــوط إلــى أســفــل أو
أيضا
التواجد في أماكن منخفضة قد يدل ً
على وجود نوع من األعمال السحرية؛ ألن

مناما
رؤيا السباحة
ً

م ــن رأى أنـ ــه يــســبــح في
عالما بلغ في
البحر إن كان
ً
العلم حاجته ،فــإن رأى أنه
يسبح ثــم رجــع إلــى الساحل
فــإنــه يطلب العلم ثــم يتركه
وقــيــل الــســبــاحــة حــبــس فمن
رأى أنه يسبح في البر فإنه
يحبس ويناله ضيق في حبسه
ويــمــكــث فــيــه بــقــدر صعوبة
السباحة أو سهولتها وبقدر
قربه من البر.
ومــــن دخــــل لــجــة الــبــحــر

وأحسن السباحة فيها فإنه
يدخل في أمر كبير أو والية
عظيمة ويتمكن مــن الملك
ويصيب ع ـ ًزا وقــوة وإن سبح
على قفاه فإنه يتوب ويرجع
عن معصيته.
والــمــشــي ف ــوق الــمــاء في
بحر أو نهر يــدل على حسن
دينه وصحة يقينه وقيل بل
يتيقن أمـ ًـرا هو منه في شك
وقــيــل بــل يــســافــر ســفـ ًـرا في
خطر على توكل .والله أعلم.

شعاع من نور يدخل صدرى

السفل َّية.
سمى باألعمال ُّ
السحر فيه ما ُي َّ
نظرا لتشابه األعراض
وقد تدل الرؤيا
ً
على معاناة زوجــك من سحر أو مس أو
حسد.
فــأرجــو الــنــصــح لــه بالمحافظة على
الصالة فى وقتها واألذك ــار وأذك ــار النوم
والــرقــيــة الشرعية وقـــراءة س ــورة البقرة
باستمرار حتى ُيعافى بإذن الله ،وأدعو الله
أن يرزقك خير هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ـاعــا دخ ــل إلــى
رأي ــت نـ ــورًا وشــعـ ً
صــــــدرى فــانــتــفــضــت مـ ــن نــومــى
علما بأنني أمر
وارتجفت بشدةً ..
وشكرا.
بشدة عظيمة ،أرجو التأويل
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ال ــن ــور ي ــدل ل ــك عــلــى الــفــرج،
وزوال ال ــه ــم ،ونــهــايــة الــحــيــرة،
وزوال الظلم والفتن ،ويــدل على

الــغــنــى وزيـــــادة الـــــرزق .والــنــور
هــدايــة لــك وتــوبــة ،وزي ــادة إيمان
وإقــبــال على طــاعــة الــلــه ،والــنــور
بعد الظلمة غنى بعد فقر وعز
ـضــا على
بعد ذل ،والــنــور يــدل أيـ ً
األعــمــال الــصــالــحــة وعــلــى العلم
والــقــرآن والــولــد الــصــالــح ،والله
أعلم ،وأدعو الله أن يرزقك خير
هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

لص داخل المنزل

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت سار ًقا دخل بيتي وزوجي قام بطرده خارج
وشكرا.
المنزل بالقوة..
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إن كان السارق معرو ًفا فهو يدل على شخص
يحاول الحصول منكم على منفعة كعلم أو صنعة
أو حرفة أو تجارة.
أيضا فقد يدل على
والسارق إن كان معرو ًفا
ً
وقوعه فى الغيبة والنميمة ،أو نقل الكالم السيئ
عنكم ،وقــد تــدل على الكذب والغش والــخــداع.

وطــرد الــســارق مــن البيت ولــم يسرق شيئًا يدل
مهموما وعلى شفاء
على زوال الهموم لمن كان
ً
المريض.
وأحيا ًنا يدل وجود السارق في البيت على زواج
العازب أو العزباء ..وإن كان السارق غير معروف
فكون زوجك يطرده فذلك هم وقد نجاكم الله منه.
وقد يدل طرد السارق على شخص غير أمين
وغير جدير بالثقة أو عدو كان يتربص بكم ونجاكم
أيضا .والله أعلم .وأدعو الله أن يرزقك
الله منه
ً
خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

حذاء لونه أحمر بكعب وأنيق

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ـذاء لونه أحمر جديد
رأيــت أنــي أمتلك ح ـ ً
جدا به .أرجو التأويل
بكعب وأنيق وكنت سعيدة ً
وشكرا.
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إن كنت عزباء فالحذاء يدل لك على الزواج.
أحمرا فذلك يدل على الخير و
وكون الحذاء
ً
القوة والسعادة والهدوء .ولبس الحذاء األحمر

قــد ي ــدل عــلــى الــســفــر و ال ــس ــرور .و الــحــذاء
األحــمــر إذا كنت مــتــزوجــة يــدل على الــراحــة
و نهاية المشاكل وقضاء حياة سعيدة وحب
زوجك لك .والكعب العالي قد يدل علي المركز
العالي في حياتك أو نجاحك أو ال ــزواج من
شخصية مرموقة ،وسعادتك بالحذاء ما لم تكن
بالموسيقى والمعازف فهى تدل على البشرى
بالخير وزوال المتاعب والــهــمــوم و الشعور

باالطمئنان واألمـــان وصــاح الــحــال وتحقيق
أمنية ،والسعادة للمتزوجة تدل على زوال الكرب
والهم عما قريب ،والبشرى بالذرية الصالحة،
واألخبار السارة و زيادة الرزق.
والسعادة للحامل بشرى بالولد ..وإن كانت
السعادة مع الموسيقى والضوضاء فهى تدل
على الهموم والمشاكل .والله أعلم .وأدعو الله
أن يرزقك خير هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 936
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المسيرى ..وذكرى زمن خاص
د .هشام الحمامى
وفاة المفكر والفيلسوف د.عبد الوهاب المسريى وىه الذكرى التى تمثل بالنسبة ىل زمنا خاصا ذلك أننى كنت معه ليلة وفاته فى المستشفى
الثالثاء  2/7/2019ذكر ً
ً
وكان يجلس عىل كرسيه يقظا صحيحا فى حاله معنوية ونفسية طيبة ووادعة ،ابتسامته أضوء ،عيناه أوثق ،ووجهه يفيض بالبهجة الجميلة  ..ليس هذا بوجه مريض أو
حتى مريض يتعافى !! وأخذنا نتحدث عن االيام المقبلة بعد خروجه
سنين مرت كأنها ساعات ،لن أترك ذكرى
وفاته وال ذكرى ميالده دون ان أتذكرها .هناك
أحــداث كثيرة تأتى وتمر لكننا قد ال نتذكرها
كــذكــرى ،فقط نتذكرها كماض مضى  ..لكن
الحياة فــى صحبة د.عــبــد الــوهــاب ليس كأى
حياة..إنها حزمة حيوات .
فى القرب عرفناه وفى البعد عرفناه لكن
بقوانين الحياة كلما ابتعد أكثر كلما عرفناه
أكثر ،يقولون إن المعاصرة حجاب ،بما يعنى
انك ال تعرف قدر الناس الذين تعيش معهم فى
عصر واحد وال تعرف قيمتهم إال بعد مسافة
زمنية تأخذها منهم قــد تــطــول وقــد تقصر،
هذه المقولة حاولت وأنا فى وعى بها تماما أن
أضعها إلى جوار العالمة عبد الوهاب المسيرى
فلم أجــد لها مكا ًنا  ،فقد كنا نــعــرف قيمته
وقامته فى حياته وال زالت تلك القيمة ممتدة
ـوءا فكريا كبيرا
إلى اليوم ،ذلك أنه منحنا ضـ ً
ومنيرا ،،عرفنا به المعنى وكشفنا به الطريق.
حين عاد من أمريكا فى بداية السبعينيات
وكان وقتها عمره  32عاما ()8/10/1938
وكـــان قــد حــصــل عــلــى الــدكــتــوراه فــى األدب
اإلنجليزى وكما يقول(كنت ممتلئا ً ثقة بمقدرة
اإلنسان على تغيير واقعه وإقامة العدل على
األرض) لهذا حرص على االنخراط فى حركة
المجتمع بالمعنى اإلنسانى والحضارى وليس
تحديدا هاجمته كما
المادي ،خالل هذه الفترة
ً
يقول (ثالثة ذئاب شرسة) والتى استحوذ هو
عليها بدالً من أن تستحوذ هى عليه ،وهى بالغة
الشراسة بالفعل لكل المشتغلين بالعمل العام.
ذئ ــب الــثــروة  /وذئـــب الــشــهــرة  /والــذئــب
المعلوماتى ،الذى يصفه بأنه اخطر هذه الذئاب

ذاتيا ،ذئب الثروة كان
وموضوعيا
علميا
ً
وأيضا ً
ً
ً
هشا وضعيفا عند د.عبد الــوهــاب وهــو ليس
كــذلــك بــوجــه عــام إذ يكفى صحبته لألستاذ
هيكل والذى كان يرفل فى الثروة من رأسه حتى
غمسا فى الترف
أظافره ويعيش حياته مغموسة
ً
متأثرا فى ذلك بأستاذه محمد التابعى،
والنعيم
ً
لم يتأثر د.عبد الوهاب بحالة أ.هيكل كما حدث
لهيكل مع التابعى لكنه كان يدرك أهمية المال،
فالبد للدنيا لمن كــان فى الدنيا كما يقولون
فاقتنى بي ًتا جميالً لم يعقه المال عن أن يبنيه
وينهيه بالشكل والجمال الــذى يرتضيه وهو
كذلك بالفعل ،وكــان يحسن استقبال ضيوفه
على أكرم وأسخو ما يكون االستقبال والضيافة
.
مشهورا وسعى فى سبيل
كان يود أن يكون
ً
ذلك وحقق شهرة ال بأس بها فى الثالثينيات
مــن عــمــره ،لكن ســفــره ألمــريــكــا مــن منتصف
السبعينيات الى بداية الثمانينيات جعله مغمورًا،
وحين عاد ثانية إلى القاهرة وفٌرض عليه طوق
عزلة ٍ
قاس بعد كامب ديفيد وكما يقول (وجدت
نفسى ًنـ ٍـكــرة على حين غ ــرة) وهــنــا بــدأ ذئب
الشهرة يهاجمه بشراسة ،وقد تعامل المسيرى
مع هذه الصدمة الحضارية برقى وتفهم عميق
وأدرك جوهر األمر فيقول :كان على أن أجلس
إلى نفسى وأفكك موضوع الشهرة هذا وأضعه
فى حجمه الطبيعى (أريد أن أكون مشهورًا ال
ذيوعا
للشهرة فى حد ذاتها وإنما لكى أحقق
ً
ألفكارى كما أن الشهرة تمنح المرء قــدرًا من
الحصانة فى المجتمعات االستبدادية).
تــحــمــى مــن االعــتــقــال واألذى بــدرجــة مــا،
واستطعت أن أسيطر على هــذا الــذئــب كما

يقول رحمه الله ،وهــو يــرى أن شهوة الشهرة
والجاه وذيوع الصيت أشرس وأعنف من شهوة
جمع المال والثروة .وهو ما يذكرنا بقول أبو
حامد الغزالى فى المنقذ من الضالل( :مكثت
طــوي ـاً حتى الخمسين مــن عــمــرى ودوافــعــى
كلها طلب الجاه واشتهار الصيت .وإذا بصوت
ينادى :الرحيل الرحيل فلم يبق من العمر إال
القليل وأمامك السفر الطويل وجميع ما أنت
فيه ريــاء وتخييل ..وكــان ما نعرفه بعدها من
اعتزاله الناس وخروجه الى الصحراء سائالً
الله الهداية.
وكما فعل د.عبد الوهاب مع الثروة والشهرة
فعل مع الذئب المعلوماتى /المعرفى ،أخطر
الــذئــاب كــمــا يــقــول خــاصــة بالنسبة للعلماء
والمفكرين يقول فى ذلــك :التوحش المعرفى
يتطلب من اإلنسان أن يصل الى أعلى مستويات
وأيضا مع أدنى مستويات التخصيص
التجريد
ً
وهذا يفوق قدرة البشر المحدودة ،فقط يكفى
نظرة شبه كليه وبعض المعلومات والشواهد
التى يبنون من خاللها رؤيتهم العامة والنظرية.
وكما يقول المتنبى ﺃﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﻪ **
ﺍﻟﺯﻟﻝ.
ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ
ُ
المسيرى قال ومضى ،وما قاله احتل مكا ًنا
واسعا فى الفكر اإلسالمى واإلنسانى وستأتى
ً
األزمنة المقبلة لتعرفه وتعرف به بما يكافئ ما
قدمه وتركه خلفه من تالل الحقائق واألفكار.
وستقول له دنيا البشر فى كل وقت وحين (عليك
أن تعلو عليك) كما قال محمود درويش فى رثاء
معين بسيسو .ستظل كتابات الدكتور المسيرى
يتقرأ قراءة مرجعية لدى الباحثين والدارسين
مهما هنا أن نٌذ ًكر
وعموم المثقفين ،وسيكون ً

بأن الدكتور المسيرى مع العالمة على عزت
بيجوفيتش (المسيرى اتخذه أستاذا له) يعتبرا
أهــم ناقدين للحضارة الغربية مــن المنظور
الفكرى /اإلنساني.
نــقـ ًـدا قــائـ ًـمــا على قــواعــد إســامــيــة أمينة
وبالغة القوة والتماسك ناهيك عن فهم عميق
األغ ــوار لمكونات تلك الحضارة التى تعتبر
نفسها مركزية فى الفكر اإلنسانى عبر رحلة
اإلنسانية الطويلة ،هــذه المركزية مــا عــادت
كذلك ..الغرب نفسه يقر األن بذلك والتطور
الــمــعــرفــى الــمــتــاحــق ومــا يــحــدثــه مــن سيولة
ومراجعات سيسير بنا حتما فى تفكيك هذه
المركزية .
ولــعــل مــوضــوع األسـ ــرة وال ــم ــرأة والــتــربــيــة
واألطفال(المسيرى أخ جائزة فى أدب األطفال)
من أكثر الموضوعات التى شغلت عقله وفكره
وهو يقول األجــدى واألصلح البدء من (حقوق
األسـ ــرة) ثــم االنــطــاق منها لــحــقــوق األف ــراد
المنتمين لــهــذه األســــرة ،ويــدعــو إل ــى إع ــادة
االعتبار لدور المرأة فى تربية األطفال بوصفة
وظيفة إنسانية عالية القيمة دون النظر إلى
االعتبارات المادية الصرفة .كما يؤكد ضرورة
النظر إلى التجربة االجتماعية الغربية بعمق
وقـــراءة الــدراســات والــمــؤشــرات الــتــى توضح
األثر السىء البتعاد المرأة عن األسرة فى تلك
واجتماعيا .وهو
ونفسيا
ـاديــا
المجتمعات مـ ً
ً
ً
بالمناسبة ال يدعو إلى حرمان المرأة من العمل
وإنما وفق السياقات الموضوعية المستمدة من
نظرتنا نحن ووفق ما نمتلك من رؤية ومرجعية.
رحم الله الدكتور عبد الوهاب واسكنه الجنة
وجعل علمه..علما ينتفع به إلى يوم الدين.

إخضاع األذكياء فى حروب الجيل الخامس
محمد الخضريى
بجانب األحداث بتنوعها وقوتها عرب القرون ،جعل المسيطرني الدوليني والمتمثلني فى "المنظمات الرسية وجمعيات
تطور العقل البرشى والقدرات اإلدراكيةً ،
العالقات وبعض الجماعات" يستخدمون طرقا علمية لتطويع األذكياء عرب وحدات متطورة بغرض تنفيذ برامج إما "لصناعة الرموز والتلميع والدعم" أو "لسلب
اإلرادة وسحق النفوس واالغتيال المعنوى"
M.melssaid@gmail.com
،وه ــذه الــبــرامــج تــمــارس بــدقــة كبيرة عن
طريق دوائــر نافذة في دول عــدة ،وال يملك
أحــد الــتــعــديــل عليهم أو مــراجــعــة أفعالهم،
أو حتى مجرد الحديث عنهم ،فهي تمارس
على فترات زمنية متباعدة لتحقيق الهدف
العميق ،وذلك بعدما أضحت فكرة االغتياالت
والتصفية الجسدية غير مناسبة في بعض
الظروف.
وألن مــســألــة دع ــم األفـــــراد وتــصــعــيــدهــم
لقيادة الجماهير قضية ال تحتاج للكثير من
الكالم والتوصيف ،إال أن عمليات اإلجهاد
النفسي والعقلي بغرض التصفية البطيئة أمر
ـزءا من ممارسات
يحتاج إلــى وقفة ،كونه جـ ً
ينجم عن
وغالبا
"حــروب الجيل الخامس"،
ُ
ً
ِ
المفرط والمستمر عملية "إفساد
الضغط ُ
سلوكي" مقصودة من خالل المواقف المكررة
والمرتكزة على معرفة سرية بقدرات الفرد
وسماته ورغباته ونقاط قوته وضعفه ،ومن ثم
اللعب في تلك الدائرة وإفساد قدراته وإنهاكه
وجسديا عبر دوائــر محيطة به سواء
صحيا
ً
ً
في الوظيفة أو أقــربــاء ،وال يمكنه فك هذا
الــلــغــز إال بــربــط معقد لــأحــداث والتدقيق
فــي فلتات األلــســن والمصطلحات ،على أن
يتمتع بذاكرة قوية تمكنه من ربط األحــداث

قدريا وال دخل
واألشخاص إال إذا كان األمر
ً
وخصوصا أنه ال توجد
فيه لتخطيط بشري،
ً
طرق علمية موثوقة توضح ماهية تلك البرامج
التي تمارس على األفراد ،وما يمكن أن يتخذ
كمرجع هو تجارب األشخاص والقصص التي
حدثت معهم على الــمــدى الطويل والقصير
ومــعــرفــة الــمــصــدر وطبيعة الــبــرنــامــج الــذي
تمت ممارسته عليهم ومخرجات ونتائج هذا
البرنامج.
هؤالء األذكياء محل الدراسة قد يكون سبب
استهدافهم هو امتالكهم لمعلومات حساسة،
أو لديهم إمكانية لفك ألغاز بعينها ،أو أنهم
خالفوا مواثيق واتفاقات مهنية أو أمنية ،أو
كان لهم دور سلبي بتعريض تلك المنظمات
جانبا
للخطر والــتــدمــيــر ،ويــقــال إن هــنــاك
ً
روحانيا يخص "سحب طاقة األذكياء والخاليا
ً
المميزة عبر األعمال السفلية وتسخير الجن
وخدام السحر".
عموما فــإن هــذه الجهات تــمــارس عملية
ً
اإلخــضــاع عــبــر اســتــخــدام "بــرامــج اإلنــهــاك
الــنــفــســي لــتــحــقــيــق م ــؤش ــرات صــحــيــة تــبــدأ
بــإضــعــاف الــمــنــاعــة والـــصـــداع أو آالم في
العضالت والمفاصل ،والتغيير فــي عــادات
الشهية أو الــنــوم ،وخــلــق الــشــعــور بالفشل،

والشعور بالعجز واالنــهــزام والتقدير الذاتي
المنخفض ،بجانب صناعة العزلة لمنعه حتى
من واجباته المهنية والدينية وإصابته بما
يشيه "الشيزوفرينيا" ،ويتكرر هذا البرنامج
فــي ظـــروف مختلفة تــبـ ًـعــا لطبيعة الــزمــان
والمكان والحالة األمنية والمجتمعية ومدى
سيطرتهم على هذا الوضع وتمكنهم من إخفاء
جريمتهم ،وحتى يتم القضاء التام على الفرد،
وال تبقى مساحة للحديث أو الكالم ،أو تنتهي
فاعلية أفــكــاره أو جاذبية أس ــراره بانقضاء
المدة.
ولــوصــف عــواقــب اإلجــهــاد النفسي يمكن
مراجعة عدة أبحاث منها بحث للبروفيسور
«ديــفــيــدبــاالرد» األســتــاذ بالجمعية األمريكية
لعلم النفس ،وله باع في وصف نظرية االحتراق
بعيدا عن نظرية المؤامرة ،وآخرون
النفسي
ً
يتحدثون عــن الــمــؤامــرة عــن بــرامــج "اغتيال
معنوي" في قمة السرية وتبدأ بشيء غريب،
مثل خلق ظــروف وبيئة مشبعة بعدم تقدير
للشخص مما يشعره بأنه (عالة) على المكان
وخلطه بثلة من المنبوذين وأصحاب النتوءات
النفسية ،ويبقى بين خيارين ،إما أن يصاب
اجتماعيا مع
باالحتراق النفسي ،أو أن يموت
ً
الوقت وال يكون أمامه خيارات الحقة ،فهناك

برامج تمارس من أجل السيطرة على األذكياء
وإخضاعهم ومن بينها "االغتيال البطيء" حتى
ال يبقى أمامه متنفس أو كلمة يشرح بها حاله
وظــروفــه ،أو قــدرة على التعبير أو مبررات
ودالئ ــل على الجريمة طويلة األج ــل ،والتي
ترتكب في حقه والتي هي عبارة عن (اغتيال
معنوي  -مقنع) فــي صــورة مــواقــف صغيرة
ومــكــررة ،وإقــحــام أط ــراف أخــرى الستكمال
األحداث كجزء من البرنامج ،وبعد سحب قواه
وسلب إرادته وسحق همته تتم عملية تفكيكه
عصبيا أو استهداف مصدر رزقه أو إفقاره،
ً
وهو ما تفعله بعض الدول الكبرى مع المنتمين
ً
بديل عن عمليات االغتيال
لحركات متطرفة
الجسدي ،وبــديـ ًـا عن تحديد إقامته والتي
متنفسا للتفكير وإفشاء ما يملكه
قد تمنحه
ً
ـروحــا ،حول
مــن أس ــرار ،ويبقى الــســؤال مــطـ ً
الفاعلين والمنفذين الفعليين ،والمساعدين
المدركين وغير المدركين لدورهم في تطبيق
تلك الــنــظــريــات ،ومــن ورائــهــا ،ومــن يديرها
ويــطــبــقــهــا ومـــدى تغلغلهم فــي دول بعينها
وممارساتهم غير الشرعية والبطيئة وقائمة
الضحايا القدامى ..هــؤالء الذين ال يجدون
أحـ ًـدا يشتكون له من تلك األفــعــال العظيمة
التي تحدث دون رقيب أو حسيب.

الحسن البصرى أكثر حداثة من أوروبا
يارس أنور
يمثل اإلخفاق المتتاىل لمرشوع اإلسالميني فى مناطق مختلفة من العالم اإلسالمى ظاهرة تستديع مراجعات واعية
وموضوعية لكثري من األفكار النمطية والشعارات المتكررة ،بل وربما القواعد األصولية المتجذرة فى العقل الجمعي العرىب
واإلسالمى عىل مدى قرون
ـح ــا أن ثــمــة كــثــيــريــن من
لــقــد أصــبــح واض ـ ً
المنتمين إلى هذا التيار يعيشون في (عالمهم
الورقي االفتراضي) الخاص الذي أفرزته كثير
من األق ــوال المأثورة (االنتقائية) والمنسوبة
لبعض العلماء والفقهاء بطريقة (تلقائية) أو
(ببغائية) دون محاولة فهم وتحليل السياق
الثقافي والتاريخي الذي أنتجها.
ولذلك فمن المألوف أن نجد أثناء المناقشات
أو المناظرات الفكرية مع بعضهم أنهم يحولون
النقاش إلى معارك من النصوص واالقتباسات
الفقهية مــع تجاهل لذلك (لــواقــع المختلف)
ً
شكل ومضمو ًنا عن كل تلك األفكار النمطية.
وهذه الطريقة (طريقة االنطالق من النص
للواقع) ال العكس (من الواقع للنص) تتكرر مع
ظهور أي أزمة جديدة لم تكن معهودة من قبل،
وإن لم يتهيأ في تلك األزمات الجديدة واألمور
المستحدثة عقول مستنيرة قــادرة على قــراءة
الواقع الجديد بطريقة مرنة وحداثية ،فإن األمة
تتعثر في مسيرتها الحضارية ،وتعيش بمعزل
عن المتغيرات الجديدة في منفى النصوص التي
ال تناسب ذلك الواقع.
وقد قيض الله لهذه األمة في مراحل مختلفة
ً
عقول حداثية
من تاريخها وأزماتها السياسية
مستنيرة كأبي بكر وعمر وغيرهما فاستطاعت
عبور تلك األزمـــات وحافظت على استكمال

المسار الحضاري بشكل يثير اإلعجاب والدهشة
لتلك الــمــرونــة فــي مقابل ذلــك الجمود الــذي
أصاب اآلخرين فتسببوا في كثير من الكوارث.
ولم يقتصر األمر على بروز قيادات سياسية
واعــيــة بــل امــتــد األم ــر إلــى منظرين فــي علم
األنثربولوجي واالجتماع السياسي (بمصطلحات
عصرنا) أدركــوا فكرة احترام التنوع الثقافي
( ،)CULTURAL DIVERSITYوالخصوصية
الــثــقــافــيــة ،ومــنــهــم الــحــســن الــبــصــري التابعي
المستنير حين توسعت رقعة الدولة اإلسالمية
وامتدت شر ًقا وغربًا محتضنة شعوبًا وثقافات
تختلف عــن الثقافة العربية واإلســامــيــة في
المعتقد والسلوك الثقافي واالجتماعي وبخاصة
النساء الالتي كن يخرجن من بيوتهن ويمشين
في الطرقات وهــن يرتدين مالبسهن المثيرة
والــتــي لــم تألفها الثقافة اإلسالمية فــي ذلك
الوقت.
وق ــد صــدمــت تــلــك الــمــشــاهــد (العلمانية
كثيرا من المتدينين في زمن
المتحررة بلغتنا)
ً
الحسن البصري ،فذهبوا إليه يستفتونه في
كيفية التعامل مع ذلــك الــواقــع الجديد ،ربما
(يستجيب) لعاطفتهم الدينية الحماسية في
استصدار (تشريع)  LEGISLATIONيسوغ
لهم منع أو حظر ذلك الملمح المتحرر ،فوصف
له أحدهم ذلك الواقع الجديد كما روى اإلمام

رأى

البخاري رحمه الله في صحيحه ً
قائل" :إن نساء
العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن) ،قال (أي
الحسن) اصرف بصرك عنهن ،واستدل بقوله
تــعــالــى" :قــل للمؤمنين يغضوا مــن أبصارهم
ويحفظوا فروجهم" والحسن البصري بقوله هذا
كثيرا من فالسفة التشريع والقانون على
يسبق
ً
مستوى العالم ،فليس دور القانون هو التعرض
لكل التفاصيل الــتــي تــرهــق النظام القانوني
للدولة ،بل األحــرى أن تكون هناك مساحات
مــن الخصوصية تــحــتــرم حــريــة اآلخــريــن من
أتباع الديانات األخرى في التعبير عن ثقافتهم
وديانتهم ما دامت داخل اإلطار العام للدولة.
وفــلــســفــة الــحــســن الــبــصــري هـــذه تــتــجــاوز
بمراحل حالة الجمود والتكلس التي يعاني منها
المنتسبون إلى ما يسمى بالتيار اإلسالمي الذي
كثيرا من الوقت والجهد من أجل التوصل
يستنفد ً
إلى صياغة بعض المواد الدستورية التي تتعلق
(بهوية الدولة) ذلك المصطلح اإلشكالي الذي
أدى إلى كثير من االنقسام المجتمعي.
وكنا ننتظر أن يخرج إلينا بعض المستنيرين
لــتــجــاوز تــلــك الــمــســألــة الــشــكــلــيــة ،واالهــتــمــام
بعيدا عن التفاصيل (فالشيطان
بالقضايا الكلية ً
يكمن في التفاصيل) لكن دون جدوى.
ولــــم تــتــوقــف فــلــســفــة الــحــســن الــبــصــري
االجتماعية عند ذلــك الحد بل تجاوزت حتى

العلمانية الغربية في أقصى تجلياتها ،ونحن
نسترجع ذلــك المشهد الــصــادم ال ــذي قامت
به الشرطة الفرنسية عــام  2016على أحد
بالجات مدينة نيس الفرنسية ،والــذي نقلته
صحيفة الــديــلــي مــيــل الــبــريــطــانــيــة DAILY
 MAILثم تناقلته وسائل اإلعالم ،عندما كانت
هناك امرأة مسلمة ترتدي البوركيني وتجلس في
حالة استرخاء ،فإذا برجال الشرطة الفرنسية
يقتحمون عليها جلستها ،ويجبرونها على خلع
مالبسها في مشهد همجي تطبي ًقا لقانون حظر
البوركيني.
لقد ضاقت فرنسا العلمانية بأقل مظهر
من مظاهر الحرية وهو حرية ارتداء المالبس
والــــذي أشــــارت إلــيــه وأك ــدت ــه منظمة العفو
الدولية في بياناتها المتعلقة بحقوق اإلنسان،
تلك الحقوق التي سبق إليها الفكر اإلسالمي
أوروبا والعالم بقرون ،والتي روى بعضها اإلمام
البخاري في صحيحه رغم هجوم بعض أدعياء
التنوير عليه بصورة انتقائية دون التوقف أمام
النماذج المشرقة للحريات الدينية التي أخرجها
البخاري.
ويــبــدو أن الــعــالــم فــي حــاجــة إلــى فالسفة
مستنيرين بحجم الــحــســن الــبــصــري لتجاوز
تلك الــرؤى الضيقة التي تدفع الجميع لصدام
حضاري ال مبرر له.

محمود سلطان

لست علمان ًيا ..ولكن!
ُ

ُ
عندما قلت إنه ال حل إال فى دولة "علمانية" ،اعتربىن اإلسالميون ـ
بالتبعية ـ بأىن "علماىن"! ..وأنا أسأل بدورى :ما الحل إذن ،مع أردوغان
"اإلسالمى" الذى يحكم دولة "علمانية"؟! وبالقانون العلماىن؟!
رب ــم ــا ال يــعــلــم اإلســامــيــون
أن تــركــيــا ،اســتــعــارت الــقــانــون
الــســويــســري لــلــمــواريــث ،وليس
الــشــريــعــة اإلس ــام ــي ــة :األنــثــى
تتساوى في الميراث مع الذكر!
فهل بوسع أحد أن يعتبر أردوغان
تصادما مع الشريعة؟!
علمانيا ُم
ً
ً
أزمة اإلسالميين ليس التسليم
أو الــســمــع والــطــاعــة لـــ"الــنــص
التراثي" ،وإنما في الفهم والوعي
وبالتالي ينقصهم الخيال واإلبداع
بشكل كبير.
عب ًثا تحاول إقناع اإلسالمي بأن
النظام السياسي العلماني ليس
ضد الــديــن ..وإنما ضد احتكار
الــديــن لــلــســلــطــة ..وه ــي فحوى
الفلسفة العلمانية للحكم ،وإال ما
كان بمقدور أردوغان "اإلسالمي"
أن يصل إلى السلطة.
وأنـ ــا ـ هــنــا ـ ال أتــحــدث عن
العلمانية كــأســلــوب حــيــاة ،فأنا
في النهاية ُمسلم ..وإنما أنــادي
بها كنظام للحكم وإدارة الدولة..
نظام يقف عند مسافة واحدة من
جميع األديان ،يتعاقب على الحكم
فيه ،من يختاره الناس ،سواء كان
مسيحيا أو
إسالميا أو
علمانيا أو
ً
ً
ً
بــا ديــن أص ـ ًـا ..يخضع لرقابة
المؤسسات الدستورية والقانونية
والمنتخبة ،وبفصل ص ــارم بين
الــســلــطــات الـ ــثـ ــاث :ال واليـــة
للسلطة التنفيذية على القضاء
أو على البرلمان ،بــل يستدعي
القضاء أرفع مسئول في السلطة
التنفيذية ،إذا أخطأ ويقيله الناس
أو البرلمان إذا قصر ،ويحيله إلى
المحاكمة إذا ارتكب من "الجرائم"
ما يخل بشرعيته.
هــــذه ه ــي الـ ــدولـ ــة الــمــدنــيــة
العلمانية التي تدافع عنها القوى
الوطنية ..ولكن في دولة الخالفة

"الدينية /الطائفية" ،يترك الخليفة
للقضاة الفصل في منازعات الناس
العادية ..أما المعارضة السياسية،
فكان يعتقلها أو يستدعيها إلى
قصره ،ليقوم بنفسه بقطع الرؤوس
وحرق الجثث أو تقطيعها وإذابتها
في النهر ..أو تعليقها بالسنوات
في الشوارع وعلى أبواب عاصمة
الخالفة ،تحت مظلة دينية زينها
لــه الفقهاء والعلماء ومــن بينهم
كبار رواة الحديث!! ..وذكرت في
مــقــاالت ســابــقــة ،نــمــاذج مروعة
في دمويتها ووحشيتها ..وسأذكر
المزيد منها الح ًقا إن شــاء الله
تعالى.
ل ــق ــد أث ــب ــت ــت ال ــت ــج ــرب ــة أن
أي تــحــالــف ديــنــي مــع السلطة
"رمزيا"،
السياسية ،حتى لو كان
ً
خطيرا على الحياة
تهديدا
ُيمثل
ً
ً
العامة :لقد أبــاح سلفيو القاهرة
ـ ً
مثل ـ لمبارك قتل الجماعة
اإلسالمية خــارج القانون عندما
اعــتــبــروهــم "خـــــــوارج" ..وكــذلــك
المرشد الراحل عمر التلمساني،
صــنــف "الــجــمــاعــة اإلســامــيــة"
ردا على إعالن طرة "ال..
كخوارجً ،
لمبارك" الــذي أصــدره ـ آنــذاك ـ
مشايخ الجماعة اإلسالمية على
"كــاســيــت" وعــلــى رأســهــم ناجح
إبراهيم ..وبالمثل صنف مرجعية
دينية كبيرة شغل منصب اإلفتاء
الــرســمــي ف ــي مــصــر ،اإلخــــوان
كـ"خوارج" ووصفهم بـ"كالب أهل
النار" ..وأعلنها صريحة "اقتلوهم
شر قتلة ..كقتل عاد وإرم".
هكذا التصنيف "المشايخي
الــديــنــي" الــمــسـ ّيــس ،يقفز على
ال ــق ــان ــون وال ــع ــدال ــة والــقــضــاء
والمحاكم ..إنه يستدعي بال وعي
تجربة الــخــافــة :قطع ال ــرؤوس
باألمر المباشر!

Almesryoonmahmod@gmail.com

مدارات

القس مكاريوس فهيم قلينى

«السيد المسيح الج ًئا أم هار ًبا؟»

نتذكر منذ سنوات عديدة ،كان أحد المفكرني يتحدث فى برنامجه
التليفزيوىن عن خلق الكون ،والنظام البديع لتناسق الليل والنهار مع
الشمس والقمر ،ثم أطلق عىل الرب صفة "المهندس األعظم"
وقامت الدنيا وهاج وماج الكثير
مــن المفكرين وغــيــر المفكرين
ورجــال الــديــن ،فكيف يطلق على
الله لقب (المهندس)؟؟ ثم تكرر
األم ــر مــع الــبــعــض ،ذاكــريــن لقب
(الطبيب األعظم) وهكذا.
ولــكــن القضية يــا ســـادة هــذه
شخصيا
المرة مع السيد المسيح
ً
عندما أطلقوا عليه أنه (الالجئ)
األول فى العالم لمصرنا الحبيبة.
وفى هذا عجب ،ومع احترامنا
لسكرتير المجمع المقدس الذى
يهدد ويحذر ويوبخ من ينتقد أو
متهما
يــعــارض قيادتنا الكنسية
ً
إيــاهــم بــالــمــأجــوريــن أو أصحاب
علما بأنهم
(الــمــرض النفسى)،
ً
ذك ــروا قضايا عقائدية وطقسية
ومالحظات إيمانية مستمدة من
الــكــتــاب الــمــقــدس مــثــل قضيتنا
هذه؛ ومع احترامنا ألصحاب لقب
(الج ــئ) الــذى أطلق على السيد
المسيح فــإن إنجيل معلمنا متّى
البشير ذكــر األمــر بوضوح شديد
عندما أظهر ملك إسرائيل فى ذلك
الوقت تخوفه الشديد من ظهور
الطفل يــســوع المسيح على قيد
الحياة وكانت النبوءة أنه سيصبح
ملكًا على إسرائيل ولم يفهم حقيقة
النبوءة أنه الملك الروحى وليس
الجسدي العالمى ،فسعى الملك
لقتل الصبى يــســوع لــذلــك ،فقد
ظهر المالك ليوسف النجار فى
حلم آم ـ ًـرا إيــاه ( ُقــم وخــذ الصبى
وأمه واهرب إلى مصر) متّى.٢
ولقد تم هذا الهروب؛ تحقي ًقا
للنبوءة األخرى التى ذكرها الكتاب
الــمــقــدس ع ــن الــســيــد المسيح
(من مصر دعــوت ابنى) متى ..٢
هــذه حقيقة الــهــروب إلــى مصر،
والحقيقة المدهشة لنا أن السيد
ً
صغيرا وليس
طفل
المسيح كان
ً
صاحب قــرار الهروب إلــى مصر،
بل القرار صدر من مالك الرب،
ثم نفذه يوسف النجار والــعــذراء
مريم ولو أردنا  -مجا ًزا  -إطالق

لقب (اللجوء) فهما من باب أولى
أصحاب هــذه األولــويــة!!!  -هذا
مجاز أما حقيقة اللجوء فإن نظرة
 غير فاحصة  -للكتاب المقدسســــوف نــجــد عـــشـــرات األنــبــيــاء
والــرســل (الــاجــئــيــن)  -إذا كان
البعض يهوى األلقاب  -فال مانع
من إطالق هذه الصفة عليهم منذ
ـرورا بيوسف
أبو اآلبــاء إبراهيم مـ ً
الصديق ثم يعقوب وأوالده أسباط
إسرائيل الـ ،12ثم جميع األنفس
الذين معهم ثــم ..أرميا النبى و..
و ..الكثير والكثير من الالجئين
الحقيقيين يمتلئ بــهــم الكتاب
المقدس!!!
والــاجــئ هــو الشخص الــذى
يلجأ للدولة التى يذهب إليها
ض ــا مــشــكــلــتــه واالضــطــهــاد
ع ــار ً
الذى يعانيه فى بلدته األصلية،
ويطلب مساعدة الدولة الجديدة
لإلقامة والعمل ،وهذا من أنواع
اللجوء ولكن السيد المسيح لم
يفعل مثل هــذا إطــا ًقــا؛ ولذلك
فــا يــوجــد فــى تقاليد كنيستنا
العريقة هذا اللقب الــذى أطلق
مؤخرا على السيد المسيح رغم
ً
وجود عشرات الكتب والدراسات
عن رحلة العائلة المقدسة إلى
أرض مصر ،ونرجو أن ال يلومنا
أصحاب األبواق واأللقاب لتناول
هذه المشكلة عالنية؛ وذلك ألنه
من مبادئ كنيستنا األرثوذكسية
أن الخطأ العلنى يجب تصحيحه
عــل ـ ًنــا ،والــخــطــأ الـ ــذى يــتــم فى
أيضا فى الخفاء،
الخفاء يعالج
ً
ومــع احــتــرامــنــا لعظمة وأهمية
رحــلــة الــعــائــلــة الــمــقــدســة وهــى
مــمــلــوءة بــالــمــعــجــزات واألمــاكــن
األثرية الرائعة وبالتالى فليست
بحاجة إلى تزويق وتحميل لقب
غــيــر حــقــيــقــى وال مــنــطــقــى أن
الــســيــد المسيح هــو أول الجــئ
ف ــى الــعــالــم! تــحــيــاتــي ..الــقــس
مــكــاريــوس فــهــيــم قــلــيــنــي ،عضو
دائم باتحاد الكتاب.

«حفلة سخرية» من «مدحت شلبى» ..غلطة الشاطر بألف
على مدار األسبوع الماضي ،انهالت تعليقات رواد مواقع
التواصل االجتماعى على مقطع فيديو تم تداوله لإلعالمى
والمعلق مدحت شلبي ،حول "اللغة الموريتانية" ،معبرين عن
سخريتهم إزاء عدم معرفته بكونه هذه الدولة المغاربية إحدى
الدول العربية.
وظهر شلبى فى مقطع الفيديو بينما كان يستضيف ضيفين
من مالى وآخرين من موريتانيا ،وكان أربعتهم يتحدثون اللغة
العربية بطالقة بحكم إقامتهم فى مصر للدراسة بجامعة
األزهر .فى بداية الحوار ،وجه شلبى سؤاله لضيف من دولة
مالى عن كيفية النطق بعبارة "سنفوز على منتخب موريتانيا"
بلغة بلده ،ثم توجه إلى ضيف من موريتانيا وطلب منه فعل
األمر ،نفسه وأن يقول بلغة أهل موريتانيا "سنفوز
على منتخب مالي".

موضحا أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية
ورد ضيفه
ً
للدولة ،مع وجــود لهجات أخــرى منها الحسنية ،إلــى جانب
التعامل باللغة الفرنسية ،وقــال جملة" :سنفوز على منتخب
مالي" باللهجة الحسنية.
الضيف الموريتانى فاجأ مدحت شلبى عندما أخبره بمدى
شهرته فى موريتانيا ،ومعرفة الشعب الموريتانى بأشهر لزماته
كمعلق رياضى على المباريات ،مثل "الله عليك يا حبيب والديك"
مشيرا إلى أن أغنية إعالنه األخير عن المالبس
و"هالله هالله"،
ً
الداخلية ،قد حققت أصداء جيدة فى موريتانيا.
واصــل شلبى ح ــواره وتــوجــه بالسؤال نفسه إلــى الضيف
الموريتانى الثاني ،الــذى أكــد له أنــه يتحدث العربية بشكل
أساسى وبدأ تعلمها عند التحاقه بالمدرسة.
وعندما استفسر منه عن مدى انتشار اللغة العربية بين

األحد
توقع المعلق الجزائرى حفيظ دراجي ،أن يخطف النجم
المصرى محمود تريزيجيه األضواء من زميله محمد
صالح ،نجم ليفربول اإلنجليزى فى بطولة كأس األمم
اإلفريقية فى نسختها الحالية التى تستضيفها مصر،
خالل الفترة من  21يونيو وحتى  19يوليو المقبل،
منتخبا ألول مرة فى تاريخ المسابقة.
بمشاركة 24
ً
دراجى فتح قلبه لـ«المصريون» ،متحدثًا عن أداء
المنتخبات فى البطولة اإلفريقية فى دور المجموعات،
وتوقعه بالنسبة للمنتخب المرشح للتتويج باللقب.

أمير سعد

الشعب الموريتاني ،أكد له الضيف أنها اللغة المستخدمة بشكل
أساسى بين الموريتانيين.
وأثار حديث شلبى موجة من السخرية عبر موقع "تويتر" ،إذ
قال أحد المغردين " :أشياء ال تصدق  .المذيع مدحت شلبى
على هامش بطولة األمم األفريقية يعتقد أن موريتانيا دولة غير
عربية وتتحدث اللغة الموريتانية !! حاول ضيوفه إفهامه ولكن
بال فائدة .كيف وصل هؤالء ( )...إلى منابر اإلعالم".
وق ــال مــغــرد آخــر تعقيبا على المقطع" :مــدحــت شلبى
إستضاف شاب من موريتانيا ويسأله إنت اتعلمت اللغة العربية
إزاى ؟ ميعرفش إن موريتانيا من الدول العربية".
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«حفيظ دراجى»« :تريزيجيه» سيخطف األضواء
من «صالح» ..ورد فعل المصريين فاجأنى
*ماذا عن النواحى التنظيمية لبطولة أمم
إفريقيا فى مصر؟
سبق وقامت مصر بتنظيم البطولة اإلفريقيةدائما على الظهور بالشكل
أكثر من مرة ،وهى قادرة ً
الرائع الــذى شاهدناه ،األمــر ممتع ح ًقا ،هذا األمر
كثيرا من مثل
جديدا على مصر ،فهى نظمت
ليس
ً
ً
دائما ما أسعد بتواجدى فى هذا البلد،
المحافل،
هذه
ً
بسبب حسن ضيافة أهلها وترحيبهم الشديد.
البطولة أُسند تنظيمها إلى مصر قبل انطالقها
بـ 6أشهر فقط ،ويحسب لمصر ظهور المسابقة بهذا
الشكل واألداء خالل هذا الوقت القصير.
*رأيك فى األداء الفنى للمنتخبات المشاركة
فى دور المجموعات؟
متوقعا ،لكن
دور المجموعات لم يظهر كما كنتً
ابتداء من دور الـــ 16المقبل؛
المنافسات ستتحسن
ً
بعد صعود المنتخبات القوية المتحمسة للعودة بلقب
"الكان" إلى بالدها.
*ماذا عن تعليقك فى مباراة الجزائر وكينيا
ب ــأن منتخب "مــحــاربــى الــصــحــراء" أصــحــاب
األرض؟
أقــســم بــالــلــه ،أشــعــر أن مصر بــلــدي ،والتعليقجدا ،وردود الفعل على السوشيال ميديا
كان
عفويا ً
ً
فاجأتني ،وبالفعل مصر هى الوطن الثانى لى بعد
الجزائر.
*ما رأيك فى أداء الجزائر فى كان 2019؟
-منتخب الجزائر ظهر بمستوى مميز فى المباراتين

اللتين لعبهما حتى اآلن ،وننتظر لنرى إذا كنا سنذهب
بعيدا أم ال.
ً
*كــيــف رأيـــت مــســتــوى منتخب مــصــر فى
البطولة؟
منتخب مصر أدى ونجح فى التأهل ،وكان هناكتخوف بعد مباراة زيمبابوى األولى ،ومن الصعب العمل
فى مصر بسبب الضغوط من الجميع؛ ألن مصر يوجد
جميعا ،ونحب
بها  80مليون مدرب ،ويصعب إرضاؤهم
ً
أن نرى منتخب مصر مثل البرازيل.

*هــل تــرى أن منتخب الــجــزائــر ق ــادر على
الحصول على لقب أمم إفريقيا؟
م ــن الــصــعــب حــصــول الــجــزائــر عــلــى لــقــب أمــمإفريقيا.
*مــن أفضل العــب ظهر فــى البطولة حتى
اآلن؟
محمود حسن تريزيجيه العــب منتخب مصر،
وقاسم باشا التركى من أفصل العبى البطولة حتى
اآلن ،هو العب رائع قد يخطف األضــواء من محمد

صالح فى البطولة.
وهــذا األمــر ال يبخس حق العبين آخرين ،فعلى
الرغم من إطالق اسم منتخب صالح على الفراعنة،
إال أن محمود حسن تريزيجيه هو األفضل بين العبى
منتخب مصر حتى اآلن ،وأظهر أنه العب مميز وله
مستقبل كبير والجميع أشاد بأدائه.
*بعض جماهير المصرية ترى أنك تقلل من
صالح لصالح رياض محرز؟
صالح مثل رياض محرز ،فالجميع يعتبر بمثابةوجهة مشرفة للعرب فى المالعب األوروبية ..أنا أحب
أمى فهل معنى ذلك أن أكره باقى األمهات وال أتمنى
لهن الخير.
*ماذا عن المقارنة بين صالح ومحرز؟
ه ــذه الــمــقــارنــات تظهر بين الجماهير فقط،فالثنائى لديه قدرات وإمكانيات ،وهما العبان كبيران،
ووجهة مشرفة للعرب فى المالعب األوروبية وخاصة
الدورى اإلنجليزي.
*ما المنتخبات المرشحة لحصد لقب أمم
إفريقيا؟
مصر المرشح األول لحصد أمم إفريقيا يليهاالمغرب ،والجزائر ،والعديد من المنتخبات األخرى
تأتى فى المرتبة الثالثة.
*رؤيتك لألوضاع السياسية فى الجزائر اآلن؟
 ال أحب الحديث فى الوقت الراهن عن السياسة،ولكن أتمنى استقرار األوضاع فى بالدي ،وكل البالد
العربية بشكل عام.

«رفع أسعار الصحف» ..حل مؤقت لألزمة ..أم يفاقم معاناتها؟ «لسانك حصانك»« ..مريام فارس»
فى مرمى نيران «التوك شو»

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة ،برئاسة الكاتب
الصحفى كــرم جــبــر ،على زيـــادة أســعــار الصحف
القومية ،بقيمة جنيه واحد لكل من الصحف اليومية
اعتبارا من بداية شهر يوليو.
واألسبوعية
ً
وطالبت الهيئة من رؤساء تحرير اإلصــدارات أن
يقدموا لها خالل اجتماعها المقبل ،خطة تفصيلية
تمهيدا إلقرارها والعمل
لتطوير المحتوى التحريرى،
ً
ابتداء من يوليو المقبل.
بها
ً
وشددت الهيئة ،على رؤساء التحرير ،أن يتقدموا
بخطة مشفوعة ببرنامج زمــنــى لتطوير المواقع
اإللكترونية للصحف ،لتواكب التطور التكنولوجى،
وإصــدار نسخ إلكترونية باشتراكات شهرية وتطوير
اإلعالنات والخدمات ،وجذب الكوادر البشرية التى
تستطيع القيام بهذه المهام.
وحــذرت من إطــاق أى موقع أو بوابة إلكترونية
للمؤسسات الصحفية القومية ،إال إذا كانت مؤمنة
تأمي ًنا ً
كامل ضد االختراق ،حتى ال تتعرض لالختراق
من قبل جهات معادية.
وقال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة ،إن
"زيادة أسعار الصحف القومية تأتى فى إطار خطة
شاملة إلصالح المؤسسات الصحفية القومية لضمان
موضحا أن "الزيادة لن تحل المشكالت
استمرارها"،
ً
المادية التى تواجه المهنة ،خاصة فى ظل ارتفاع
أسعار األوراق والكهرباء والمحروقات".
وأضــاف جبر ،أن "المؤسسات القومية باتت فى
وضع صعب اليمكن معه استمرار حصولها على الدعم
عاما بعد آخر،
من الحكومة ،التى باتت تقلص الدعم ً
وعليه ال بد من دخول جميع المؤسسات فى برامج
وخطط إصالح عاجلة".

وأشار إلى أن "المؤسسات القومية تتحمل أعباء
كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ،التى تدخل فى
طباعة الصحف بمعدالت كبيرة وصلت إلى  %100فى
بعض األحيان".
وقــال عبدالمحسن سالمة ،رئيس مجلس إدارة
األهرام ،ونقيب الصحفيين السابق ،إن زيادة أسعار
الصحف بسبب زيادة مدخالت اإلنتاج والتى ارتفعت
بشكل كبير.
وأضاف ،أن "الجورنال اليومى يتكلف  8جنيهات
جنيها ،حيث تدعم كل
بينما يتكلف األسبوعى 12
ً
صحيفة يومية عددها بـ 6.5جنيه وهو أمر مكلف"،
موضحا أنــه كــان يتمنى استمرار الدعم للصحف
ً
الورقية ولكن الضغوط االقتصادية الكبيرة هى ما

أجبرت الجرائد على زيادة أسعارها.
وأكــد رئيس مجلس إدارة األهــرام ،أن الصحافة
الورقية تقدم نوعية مختلفة من المحتوى وهى تختلف
عن الصحافة اإللكترونية ،بينما يظل التحدى األكبر
مشيرا إلى أن "كل رؤساء
هو تطوير محتوى الصحف،
ً
تحرير الصحف القومية سيقدمون خططًا من أجل
التطوير".
الــدكــتــورة هــويــدا مصطفى ،وكيلة كلية اإلعــام
للدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة ،قالت إن
تحديا وأزمة كبيرة،
حاليا
"الصحافة الورقية تواجه
ً
ً
ويجب على الجهات المعنية البحث عن حلول وخطط
فى مواجهتها".
وأضافت" :أزمة اإلصدارات الورقية ليست محلية

لكنها عالمية ،مــا أدى إلــى توقف بعض الصحف
فيما لجأ البعض اآلخــر إلى استبدال الــورق بنسخ
نظرا ألن التكلفة مرتفعة فيما األربــاح
إلكترونية،
ً
ليست على المستوى المطلوب".
وأشــارت إلى أن "رفــع أسعار الصحف القومية،
ليس الطريق األمثل لحل المشكالت التى تواجهها،
بل هو الحل السهل ،ال سيما أنه سيؤدى إلى عزوف
أكبر عن شــراء الصحف الــورقــة ،فى الوقت الذى
تعانى فيه تلك الصحف من التراجع على شرائها ،ما
إحجاما
يعنى أن األزمة ستزيد" .ولفتت إلى أن "هناك
ً
من جانب الجمهور عن شراء الصحف القومية ،فيما
هناك اعتماد أكثر على المواقع اإللكترونية" ،معتبرة
ٍ
"تحد كبير أمام الصحف الورقية ،وبالتالى ال
أن ذلك
بعيدا عن تحميل
بد من دراسة أو بحث حل المشكلة ً
القراء أى شيء" .وقال تامر عبدالقادر ،عضو لجنة
اإلعالم والثقافة بالبرلمان ،إن زيادة أسعار الصحف
القومية لن تعوضها عن الخسائر التى تتعرض لها،
وعليه ال بد من حلول أخرى .وأضاف لـ"المصريون":
"على الحكومة أن تدرك أن الصحف القومية صاحبة
رسالة وليس دورها المكسب والخسارة ،كذلك يعتبر
من الظلم البين والخطأ الفادح تقييم تلك الصحف
من حيث مبدأ المكسب والخسارة؛ ألن لها رسالة
أخــرى وهد ًفا آخــر هو تشكيل وعــى الشعب وثقافة
األمة" .وأشار إلى أنه "مهما تطور التحول الرقمى ،فإن
الصحف القومية الورقية لها جمهورها الذى يثق بها،
وبالتالى البد من الحفاظ عليه".

أشعلت المطربة اللبنانية ميريام فــارس ،موجة
واسعة من الغضب بعد تصريحها المثير للجدل
عن سبب عدم إقامتها حفالت فى مصر ،بالقول:
"أصبحت ثقيلة على مصر ،ما أثار ردود فعل كبيرة
وهجوم كبير من قبل الجمهور المصري.
اعتذارا
فعلى الرغم من تقديم المطربة اللبنانية
ً
رسميا للفنان هانى شاكر ،نقيب الموسيقيين ،لكن
ً
حملة الهجوم التى انطلقت من منصات شبكات
التواصل االجتماعى ظلت مستعرة ،ولم تهدأ على
شاشات الفضائيات.
تــامــر أمــيــن ،مــقــدم برنامج "آخ ــر الــنــهــار" على
الذعــا ضد المطربة
هجوما
فضائية "النهار" شن
ً
ً
الــلــبــنــانــيــة ،ق ــائــاً" :مــيــريــام
فـــارس عــنــدهــا حق
هــى فــع ـاً تقيلة
الـ ـ ــدم وتــقــيــلــة
عـــــلـــــى ق ــل ــب
الــمــصــريــيــن،
ال ــل ــى ع ــاوز
يـــــــــهـــــــــزر
م ــي ــه ــزرش
مــع الكبير
يــا مرمر،

حسن عالم

«القضاء اإلدارى» تمنح قبلة الحياة لقناة « ..»ltcأعادها للبث بعد وقف  6شهور

ألزمت محكمة القضاء اإلدارى فى حيثيات حكمها،
المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم برئاسة مكرم محمد
أحمد بتجديد ترخيص قناة ( )LTCالفضائية ،قائلة
إن إيقاف البث الفضائى أو إلغاء الترخيص ال يجوز أن
ُيتخذ ذريعة لمجازاة الوسيلة اإلعالمية عن مخالفات
أسندت إليها.
وأكدت المحكمة ،ضرورة اتخاذ التدابير واإلجراءات
التى يجيز المشرع اتخاذها تجاه القنوات الفضائية،
لتحقيق الهدف الــذى ابتغاه المشرع من إقــرارهــا،
دون اتخاذها لتحقيق أهــداف أخــرى مغايرة للهدف
األساسى الذى قصد إليه دون التوسع فى ذلك؛ ابتغاء
مصلحة يرى المجلس األعلى لإلعالم أنها تتناسب مع

كثرة المخالفات التى أسندت إلى الوسيلة اإلعالمية.
وأوضحت ،أن إقدام المجلس على وقف بث القنوات
والوسائل اإلعالمية يتعارض مع غاية المشرع من
تنظيم اإلعالم وكذلك تنظيم االستثمار ،والذى يهدف
إلى تحقيق حرية اإلعالم ومواجهة االنحراف بجزاءات
محددة سلفا ،ال تمتد إلى إلغاء الترخيص أو منع البث
الفضائى ،فضالً عن غاية عليا تتمثل فى استقرار
االستثمار فى الدولة وإحاطة الشركات االستثمارية
بضمانات منها عدم إلغاء الترخيص أو منع الشركة
من مزاولة نشاطها ،إال فى حاالت محددة على سبيل
الحصر ،تتمثل فى فقد أحد اشتراطات منح الترخيص
أو عدم مزاولة الشركة لنشاطها خالل سنة من تاريخ

منح الترخيص ،لما يترتب على إهدار هذه الضمانات
من عدم استقرار أوضاع المستثمرين سواء المصريين
أو األجانب من مخاطر قصد المشرع تجنبها بقانون
االستثمار المشار إليه .وأضافت ،أن الثابت من األوراق
أن القناة تعد من المؤسسات اإلعالمية العاملة وقت
صدور القانون رقم  180لسنة  2018المشار إليه ،فإنه
ال يجوز للمجلس األعلى لتنظيم اإلعــام أن يتعرض
استنادا إلى وجود
لترخيص القناة بالوقف أو اإللغاء
ً
مخالفات فــى حــال ثبوتها تستوجب معاقبة القناة
بالعقوبات المبينة بالقانون سالف البيان ،ولغير أسباب
إلغاء الترخيص الــواردة بالقانون على سبيل الحصر.
من جانبها أعربت سميرة الدغيدى ،مالكة " ،"LTCعن

إعالمى سعودى يعلن اعتزاله نهائ ًيا على الهواء!

نهائيا بعد مسيرة امتدت
أعلن اإلعالمى السعودى عمر النشوان ،اعتزاله اإلعالم
ً
لسنوات فى العمل الصحفى واإلعالمى بقنوات "العربية" و"أم بى سى" و"القناة السعودية".
وكتب "النشوان" عبر "تويتر" قا ًئال" :أنا عمر بن على بن عبد العزيز النشوان أعلن اعتزالى
ترندا..
اإلعالم
نهائيا ..ولعن الله كل من ادعى أنه صديق وهو نعيق ..لم أنسق لكى أكون ً
ً
مدفوعا ولكن هذه األيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من األخ ويؤسفنى أننى
أو حد ًثا
ً
كبيرا من قبل معجبيه ،والذين
لم أجد ال صدي ًقا وال أ ً
خا" .والقت تغريدة "النشوان" تفاعالً ً
استنكروا القرار ،وعبروا عن دهشتهم من األمر ،حيث قال أحدهم" :ال تستلم عمر ،للحياة
أمرا ما! اعتقد موقفك اآلن يتطلب منك القوة وعدم
محطات كثيرة وكل محطة تتطلب ً
االستسالم ،صحيح الظلم صعب! لكن األصعب االندفاع أو االستسالم لحظتها ،الله يأخذ
حقك وينصرك على كل ظالم ،ومثلك خسارة كبيرة على اإلعالم السعودى".

النشوان

عال خطاب

تهنئة

أرسة "المرصيون"
تهنئ الزميل

محمود سعد

بعيد ميالد ابنتيه
التوأم

سجدة وساندى

سعادتها البالغة بقرار المحكمة بعودة " ،"LTCللبث
بشكلٍ طبيعى ،بعد قرار وقف دام لنحو  6أشهرُ ،مشيدة
بالقضاء المصرى وأحكامه.
وقالت" :تعرضت لظلم كبير ،طوال الشهور الماضية،
بحجة أن القناة لم تُقنن أوضاعها ،لكن كنت على ثقة
كبيرة بالقضاء المصرى ونــزاهــتــه" ،الفتة إلــى أنها
حصلت على خطاب رسمى من ِقبل وزارة االستثمار،
ليثبت مدى قانونية القناة ،متابعة" :أوضاعنا ُمقننة
بشكل رسمى".

مصر هى السبب فى شهرتك أنتى وعدد كبير من
فنانى الوطن العربى".
وأضاف" :اللى يجى ويتنطط علينا ويقول إنه كبر
على مصر الزم نوريله قيمته جنب مصر ،بعد الثورة
اللى بتتكلمى عنها ،فيه فنانين لبنانيين أهم منك جم
مصر وعملوا حفالت ناجحة ،ورجعوا بيقولوا مفيش
زى الجمهور المصرى".
مخاطبا إياها" :وفين الصوت اللى بتتكلمى
وتابع
ً
بيه ده ،صوتك محشرج مينفعش تغنى بيه ،ديه كأنها
لسه طالعة من حجرين معسل".
وأفردت اإلعالمية ريهام سعيد ،مساحة واسعة
من برنامجها من أجل انتقاد المطربة اللبنانية ،والرد
على تصريحاتها .وقالت" ،مريام لم تعد مطلوبة
بمصر ألنها صارت"ثقيلة على المصريين" ،فى إشارة
إلى أن المصريين ال يحبون المطربة.
وأشارت ،إلى أنه فى حال أقيم حفل لها بمصر،
لن يحضره أحد ،واستعرضت أسماء نجوم لبنانيين
يحيون حفالت بمصر وقارنتهم بميريام فارس.
وتابعت" :فنانات مصريات يحصلن على أجور
أعلى بكثير من أجر ميريام  ..أنتى من غير مصر وال
حاجة" .وطالبتها فى النهاية ،بأن تكون حريصة فى
حديثها عندما تتكلم عن مصر ،وأن تتحدث باحترام،
خاصة أنها خسرت المصريين لألبد.
واستنكر اإلعــامــى أحمد مــوســى ،تصريحات
المطربة بشأن عدم غنائها فى مصر بسبب ارتفاع
أجرها.
وقال عبر برنامجه "على مسئوليتى" على فضائية
"صــدى البلد"" :بــقــول لميريام فــارس مصر اللى
عملتك ،وعملت أى حد ،محدش يقرب من مصر
معقبا :اسألى ستك نانسى عجرم ،بنحبها ليه".
ً
وتابع" :المصريون ال يمكن يسيبوا حد يقرب
من مصر ،وحديثها ليس سقطة ،فقد كانت تتحدث
بشكلٍ واضــح" .كل تلك االنتقادات جعلت "فــارس"
تــعــود لتوجه اعــتــذارهــا للشعب الــمــصــرى قائلة:
"يؤسفنى أن لهجتى اللبنانية ور ّدى المختصر فتح
مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر ،وأعتذر من
الشعب المصرى فقد خاننى التعبير باللبنانى".
وطلبت "فــارس" من الفنان هانى شاكر ،نقيب
الموسيقيين الوقوف بجوارها وتفهم سوء ما حدث،
وذلك بعد أن قامت باالتصال به ،وإنه فهم كلماتها
وتعبيرها بشكل خارج السياق وتم تحريف المعنى.

إيمان هانى

سارة أشرف

ألف مربووووك

أرسة تحرير "المرصيون"
تتقدم بأرق التهاىن
لألستاذ محمد فوزى
المستشار القانوىن للجريدة
بمناسبة تخرج ابنه
الدكتور عمر

